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ส่วนท่ี1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
         1. ดา้นกายภาพ 
1.1 ที่ต้ัง 

    จังหวัดขอนแก่นต้ังอยู่บริ เวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่สูงกว่า
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ระหว่าง 100-200 เมตร มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  445 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย 450 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,803,744 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ  
ดังน้ี  
  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู 
  ทิศใต้               ติดต่อกับ         จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 1)บริเวณท่ีสูงทางตะวันตก  ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ภูเขาในเทือกเขาดงพญาเย็น 

บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืนถึงลอนเล็ก สภาพภูมิประเทศแบบน้ีครอบคลุมบริเวณอําเภอสีชมพู          
ภูผาม่าน  ภูเวียง หนองเรือ อุบลรัตน์ และพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกของอําเภอเขาสวนกวาง นํ้าพอง เมือง บ้าน
ฝาง และมัญจาคีรี 

       2)บริเวณที่ราบสูงตอนกลาง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต่ืน มีทั้งดอนสลับที่นา
บางส่วนเป็นเนินเขาเต้ีย ๆ สภาพภูมิประเทศแบบน้ีครอบคลุมบริเวณอําเภอกระนวนตอนกลาง และบริเวณ
ตะวันออกของอําเภอเขาสวนกวาง อําเภอนํ้าพอง และพ้ืนที่ทางทิศเหนือของอําเภอเมือง 

      3)บริเวณแอ่งโคราช ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืน มีทั้งดอนสลับที่นา และบางส่วนเป็นที่
ราบลุ่ม บางส่วนเป็นพ้ืนที่สูง บริเวณน้ีบางส่วนอยู่ในลุ่มนํ้าชีครอบคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของอําเภอ
เมือง มัญจาคีรี ตอนล่างของอําเภอบ้านฝาง และครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอพระยืน บ้านไผ่ ชนบท แวงใหญ่ แวง
น้อย หนองสองห้อง เปือยน้อย และพล 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ในรอบปี 2560 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 36.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดวัดได้ 18.4 
องศาเซลเซียส สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายน้ี 

 
ตาราง: อุณหภูมิเปรียบเทียบย้อนหลัง10ปีพ.ศ.2551– 2560 

ปี อุณหภูมิสูงสุดเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 

2551 38.5 11.9 26.0 

2552 39.6 10.2 27.8 

2553 41.2 13.5 27.4 

2554 39.3 11.6 26.2 

2555 39.0 15.0 27.1 

2556 41.8 11.6 27.7 

2557 40.3 10.2 27.3 

2558 41.0 11.6 27.6 

2559 38.4 17.5 27.5 

2560 36.8 18.4 27.2 

 

ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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1.4 ลักษณะของดิน 

  จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร (ที่มา : กรมแผนที่ทหาร) คิดเป็นร้อยละ 
2.12 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศ กรมพัฒนาที่ดินได้แบ่งดินในจังหวัด
ขอนแก่นตามประเภทการใช้ที่ดินคือ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 71.6 เพ่ือการเกษตรกรรม รองลงมาร้อยละ 
12.3 เป็นเน้ือที่ป่าไม้ ร้อยละ 7.3 เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 5.2เป็นแหล่งนํ้า และเบ็ดเตล็ด เช่น 
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะที่ลุ่มฯร้อยละ 3.7 

 

ตาราง : ประเภทการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2553 2558และ 2560 

 

 ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2553 2558 2560 2553 2558 2560
1. ชุมชนและส่ิงก่อสร้าง       429,715       461,126       495,018 6.3            6.8        7.3
2. เกษตรกรรม     4,710,382     4,797,514     4,870,358 69.2          70.5       71.6
3. ป่าไม้       907,858      868,133      838,359 13.3          12.8       12.3
4. แหล่งน้ํา       340,214      359,165      351,601 5.0            5.3        5.2
5. เบ็ดเตล็ด       415,575      317,806      248,408 6.1            4.7        3.7

รวมท้ังหมด     6,803,744 6,803,744  6,803,744  100.0  100.0        100.0

พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ (%)ประเภทการใช้ท่ีดิน
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แผนภูมิ: สัดสว่นการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2560 

 
   ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 

 การปฏิรูปที่ดิน 

  จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น จํานวน 1,127,713 ไร่ ครอบคลุม 26 
อําเภอ 118 ตําบล มีเกษตรกรได้รับเอกสารสิทธ์ิจํานวน 51,275 ราย เป็นที่ดินจํานวน 66,463 แปลง คิดเป็น 
739,022 ไร่  

 การจัดที่ดิน 

  มีพ้ืนที่ดําเนินการสํารวจรังวัด 825,895 ไร่ แบ่งเป็น จัดแล้ว 739,422 ไร่ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 86,073 ไร่ ครอบคลุม 25 อําเภอ 118 ตําบล  ยังไม่ได้จัดที่ดิน 301,818  ไร่  โดยแบ่งเป็น กันป่า 
(RF) 120,055 ไร่ ที่ดินมีหนังสือสําคัญ 151,270 ไร่ และอ่ืนๆ เช่น ถนน แหล่งนํ้า ฯลฯ จํานวน 30,493 ไร่ 

  ท่ีมา : สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดขอนแก่น สิงหาคม 2560 

  

 

 

ชมุชนและ
สิง่กอ่สรา้ง
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3.7%
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  ปัญหาทรัพยากรดิน 

  1) ความเสื่อมโทรมเนื่องจากการพังทลายหรือกษัยการ (Erosion) และการเสียหน้าดิน อันมี
สาเหตุจาก 

 - สาเหตุทางธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากลมและฝน เป็นปัญหาที่พบทั่วไปและเกิดอย่าง
ต่อเน่ืองเน่ืองจากหน้าดินที่ไม่มีพืชปกคลุม พ้ืนที่ลาดชัน และเน้ือดินเกาะกันไม่แน่น จะพังทลายได้ง่าย ปกติ
แล้วฝนจะทําให้เกิดปัญหานี้ได้มากกว่าลม ภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และนํ้าท่วมแม้จะ
เกิดเป็นคร้ังคราว และเกิดเฉพาะบริเวณ แต่ทําให้ดินพังทลาย หน้าดินถูกปิดทับหรือเคลื่อนย้าย ไปจากแหล่ง
เดิมนํ้าใต้ดินและแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าใต้ดินและแรงโน้มถ่วง ของโลกมีส่วน
ทําให้ดินยุบตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตามบริเวณ ที่เป็นที่สูง เช่น หน้าผา ไหล่เขา 

  - สาเหตุจากมนุษย์  ได้แก่  

   (1) การตัดไม้ทําลายป่า ทําให้สูญเสียหน้าดิน ทําให้หน้าดินถูกนํ้าฝนชะล้างได้ง่าย 

  (2) การเพาะปลูกที่ไม่ถูกวิธี เช่น การทําแปลงปลูกพืชยาวตามแนวลาดเทของพ้ืนที่ 
ซึ่งนํ้าฝนจะกัดเซาะให้ดินพังทลายได้ง่าย 

  (3) การขุดและถมที่ดิน เช่น การถมดินเพ่ือการก่อสร้างอาคารและถนน 

  (4) การทําเหมืองแร่ทําให้ดินพังทลายและเสื่อมความสมบูรณ์เช่นกัน 

 

  2) ความเสื่อมโทรมของดินเน่ืองจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์สาเหตุข้างต้นจะช่วยเสริม
ให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ได้เช่นกัน นอกจากน้ียังเกิดจากสาเหตุ 

- การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่บํารุง รักษาดินจะทําให้ธาตุอาหารตาม 

ระดับความลึกของรากพืชถูกนําไปใช้มากจนดินเสื่อมความสมบูรณ์ 

 - การปลูกพืชทําลายดิน พืชบางชนิดเติบโตเร็ว ใช้ธาตุอาหารพืชจํานวนมากเพ่ือสร้าง
ผลผลิตทําให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ได้ง่ายเช่น ยูคาลิปตัสและมันสําปะหลัง 
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 - ธาตุอาหารพืชถูกทําลายหรืออยู่ในสภาพที่พืชใช้ประโยชน์ได้น้อยเช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า 
ฮิวมัสจะถูกความร้อนทําลายได้ง่าย หรือเมื่อดินเปลี่ยนสภาพไปเป็นกรด (acid) หรือด่าง (alkaline) จะทําให้
พืชดูดธาตุอาหารบางชนิดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เมื่อดินเสื่อมคุณค่าก็จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
เสียค่าปุ๋ยเพ่ิมขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

 3) ดินไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ใช้ปลูกพืชได้ไม่ดีหรือปลูกไม่ได้เลย  ได้แก่ 

 - ดินทรายจัด (Sandy soil) มีทรายปนอยู่หนากว่า 50 ซม. พบตามท่ีดอนในทุกพ้ืนที่และไม่
เหมาะต่อการปลูกพืช แต่ถ้ามีฝนตกชุกก็พอปลูกพืชที่มีความทนทานได้เช่น มะพร้าวมะม่วงหิมพานต์ มัน
สําปะหลังและหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

- ดินต้ืน (Shallow soil) หน้าดินมีเน้ือดินน้อยเน่ืองจากมีลูกรังกรวด และหินปูนอยู่ในระดับ
ที่ต้ืนกว่า 50 ซม. พบมากกว่าดินชนิดอ่ืนคือมีรวมกันทุกอําเภอกว่า 300,000 ไร่ ควรใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
หรือปลูกไม้โตเร็วเพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ป่า ปลูกพืชไร่ที่มีระบบรากสั้น 

- ดินเค็ม (Saline soil) เป็นดินที่มีหินเกลืออยู่ใต้ดินซึ่งพบในโซนใต้ของจังหวัด มีมากถึง 
118,012 ไร่ ปัจจุบันใช้เป็นเกลือสินเธาว์ในอุตสาหกรรมการผลิตโซดาแอช แก้ว เคมีภัณฑ์ กรด และกระจก 
จึงมีการทํานาเกลือกันมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่เพาะปลูกได้กว้างขวางขึ้น 

- ดินเป็นกรด (Acid soil) มีประมาณ 680,488 ไร่ พบตามท่ีราบลุ่มทั่วไป เมื่อระบายนํ้า
หรือทําให้ดินแห้งและอากาศถ่ายเทดีก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดกํามะถัน 

- ดินที่ลาดชัน  (Steep slope)  จะมีประมาณ 472,526 ไร่มักเป็นภูเขาซึ่งไม่เหมาะต่อการ
ทําการเกษตร (ปกติพ้ืนที่ที่ลาดชันเกิน 15 องศา จะไม่ใช้ปลูกพืชเพราะดินจะพังได้ง่ายและไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน) 

- ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง  พบมากถึง4,086,211 ไร่ 

- พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เช่น วัดโรงเรียนบ้านที่อยู่อาศัยถนนหนทางพ้ืนที่ทั้งหมด 322,597 ไร่ 
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 ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม  

  ดินกรด อยู่ในพ้ืนที่ อ.เมือง อ.มัญจาคีรี  อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท อ.นํ้าพอง กระจายเกือบทุก
อําเภอ สภาพกรดเล็กน้อย - ปานกลาง มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจตกตํ่า 

  ดินเค็ม อยู่ในพ้ืนที่ อ.พระยืน อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา อ.ชนบท อ.แวงน้อย 
อ.โคกโพธิ์ชัย อ.หนองสองห้อง ถ้าสภาพดินเค็มเล็กน้อย : สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แต่ได้ผลผลิตตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานเค็มปานกลาง : สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แต่ผลผลิตตกตํ่ามาก เค็มมาก : ไม่สามารถปลูก
พืชเศรษฐกิจได้ ต้องปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชทนเค็ม 

  ดินต้ืน อยู่ในพ้ืนที่ อ.นํ้าพอง อ.ภูเวียง อ.สีชมพู อ.ชุมแพ อ.โคกโพธ์ิชัย อ.หนองนา อ.อุบล
รัตน์ อ.เขาสวนกวาง อ.หนองเรือเฉพาะบางพื้นที่ที่มีพ้ืนที่ดินต้ืน ปลูกพืชได้เฉพาะพืชที่มีระบบรากส้ัน เช่น
ข้าว ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ 

  ดินทราย อยู่ในพ้ืนที่อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา อ.ชนบท อ.เปือยน้อย อ.แวง
น้อย อําเภอแวงใหญ่อําเภอพล อ.หนองสองห้อง อ.เมือง อ.นํ้าพอง อ.เขาสวนกวาง อ.ภูเวียง อ.หนองเรืออ.
บ้านฝาง มีสภาพการกัดเซาะหน้าดิน การชะล้างพังทลายของดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และปัญหาชั้นดิน
ดาน ส่งผลกระทบต่อผลการเจริญเติบโตของพืช และผลผลิตตกตํ่า 

  พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน อยู่ในพ้ืนที่อ.ภูผาม่าน อ.เวียงเก่า อ.อุบลรัตน์ อ.เขาสวนกวาง อ.
หนองเรือ อ.มัญจาคีรี เฉพาะบางพ้ืนที่หน้าดินต้ืน พ้ืนที่ลาดชันเกิดการชะล้างพังทลายของดิน มีพ้ืนที่การ
เพาะปลูกพืชน้อย ส่วนใหญ่จะพบช้ันหินกระจายอยู่ทั่วไป 

 
 
           2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้แบ่งการบริหารราชการ 

แผ่นดิน เป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นโดยจังหวัดขอนแก่นมี
ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถิ่น ดังน้ี 
      1)  ราชการส่วนภูมิภาค 
      - ราชการส่วนภูมิภาค  33  ส่วนราชการ  
       - การปกครองแบ่งออกเป็น 26  อําเภอ  198  ตําบล  2,331 หมูบ้่าน  389 ชุมชน 
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 2)  ราชการส่วนท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 226 แห่ง แยกเป็น 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1     แห่ง 
- เทศบาลนคร                 1     แห่ง คือ เทศบาลนครขอนแก่น 
 
- เทศบาลเมือง             6        แห่งคอื เทศบาลเมืองเมืองพล   
  เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองกระนวน 
  และเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
- เทศบาลตําบล                      77 แห่ง 
- องค์การบริหารส่วนตําบล        140 แห่ง  

  3) ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ  227หน่วยงาน 
 
 

3.ประชากร 
 จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,805,910 คน เป็นชาย 890,486 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของประชากร
ทั้งหมด และเป็นหญิง 915,424 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลมีจํานวน 511,892คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ส่วนประชากรท่ีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีจํานวน 
1,294,018 คน หรือร้อยละ71.7ความหนาแน่นของประชากรท้ังจังหวัดเท่ากับ162 คนต่อตารางกิโลเมตร 
จํานวนประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากับ 3.0 คน จํานวนบ้าน 597,845 หลัง 

ตาราง:จํานวนประชากรและจํานวนบา้น ปี 2560 

อําเภอ รวม ชาย หญิง จํานวนบ้าน 

เมืองขอนแก่น 144,972 71,763 73,209 59,469

บ้านฝาง 50,387 25,184 25,203 15,839

พระยืน 24,972 12,269 12,703 7,179

หนองเรือ 84,192 41,808 42,384 22,078

ชุมแพ 83,557 41,955 41,602 24,169

สีชมพู 74,691 37,324 37,367 21,594

นํ้าพอง 74,198 37,076 37,122 20,896
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อําเภอ รวม ชาย หญิง จํานวนบ้าน 

อุบลรัตน์ 40,709 20,449 20,260 10,153

กระนวน 68,673 34,236 34,437 19,275

บ้านไผ่ 72,481 36,150 36,331 21,412

เปือยน้อย 14,133 7,155 6,978 3,572

พล 75,799 37,657 38,142 21,430

แวงใหญ ่ 24,462 12,132 12,330 6,125

แวงน้อย 38,964 19,450 19,514 10,846

หนองสองห้อง 72,218 36,087 36,131 19,410

ภูเวียง 69,552 34,712 34,840 19,232

มัญจาคีร ี 67,614 33,667 33,947 20,283

ชนบท 40,197 19,823 20,374 11,089

เขาสวนกวาง 21,507 10,760 10,747 6,066

ภูผาม่าน 19,755 9,944 9,811 5,612

ซําสูง 18,419 9,098 9,321 5,032

โคกโพธ์ิไชย 21,421 10,797 10,624 6,315

หนองนาคํา 23,882 11,890 11,992 6,321

บ้านแฮด 26,262 13,032 13,230 7,933

โนนศิลา 21,042 10,540 10,502 6,093

เวียงเก่า 19,959 9,903 10,056 5,349

รวม 1,805,910 890,486 915,424 607,824

 

ท่ีมา :สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดย สํานักงานสถิติพยากรณ์            
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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 4.สภาพทางสังคม 

   4.1การศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2560จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียน จํานวน 1,272 แห่ง แยกเป็นสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 1,082 แห่งสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จํานวน 126 แห่งสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 61 แห่ง และอ่ืนๆ 3 แห่ง 

ตาราง :นักเรยีน จําแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้นเรียน 
 

รวม 
สังกัด 

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

สํานักงานบริหารงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

การส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ่ืนๆ 

รวมยอด 266,916 183,186 49,386 29,506 4,838

ก่อนประถมศึกษา 47,607 26,106 16,331 4,661 509

ประถมศึกษา 121,361 81,718 27,276 10,551 1,816

มัธยมต้น 64,136 46,622 4,013 9,300 1,201

มัธยมปลาย 36,812 28,740 1,766 4,994 1,312

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 

ตาราง:จํานวนผูเ้รียน/นักศกึษา สังกัดสาํนักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
ปีงบประมาณ 2560 
 

กิจกรรมการศึกษา ชาย หญิง รวม 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 52,092 52,864 109,956

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 5,452 9,108 14,560

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 5,264 8,602 13,866

ที่มา:สํานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น 
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  จังหวัดขอนแก่นในปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา 
คะแนนส่วนใหญ่จะลดลงจากปีการศึกษา 2559 ตามตารางแสดงด้านล่างน้ี 
 

ตาราง : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 

การศึกษา 2558-2560 

เขตพืน้ที่การศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

จังหวัดขอนแก่น           

  ปีการศึกษา 25581/ 47.81 41.04 41.12 46.89 37.74

  ปีการศึกษา 25592/ 52.07 45.46 32.13 38.17 39.98

  ปีการศึกษา 25602/ 44.68  - 33.88 35.05 37.77

 

ที่มา : 1/ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
2/ สํานักงานศกึษาธิการภาค 12 
 
 
ตาราง : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 

การศึกษา 2558-2560 

เขตพืน้ที่การศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์

จังหวัดขอนแก่น           

  ปีการศึกษา 25581/ 42.12 44.89 29.28 31.05 36.44

  ปีการศึกษา 25592/ 42.12 44.89 29.28 31.05 36.44

  ปีการศึกษา 25602/ 46.93  - 29.37 24.65 31.27

 
ที่มา : 1/ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 2/ สํานักงานศกึษาธิการภาค 12 
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ตาราง : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2558-2560 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

จังหวัดขอนแก่น           

  ปีการศึกษา 25581/ 47.82 39.03 23.11 25.03 32.91

  ปีการศึกษา 25592/ 50.64 34.66 26.12 23.45 30.88

  ปีการศึกษา 25602/ 47.54 33.69 26.27 22.81 28.46

 
ที่มา : 1/ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 2/ สํานักงานศกึษาธิการภาค 12 
 
จังหวัดขอนแก่นมีสถาบันระดับอุดมศึกษา จํานวน 15  แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

จํานวน 11 แห่งนอกจากน้ีมีศูนย์พัฒนาระบบจีไอเอส(GIS) ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ สําหรับโรงเรียน
ดูที่ th.wikipedia.org หัวข้อ รายช่ือโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น 

1) โรงเรียนมัธยม สพม.     จํานวน   84  แห่ง 

2) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  17 แห่ง 

3) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   จํานวน  11 แห่ง 

4) โรงเรียนสาธิต      จํานวน  2 แห่ง 

5) โรงเรียนนานาชาติ     จํานวน  1 แห่ง 

6) โรงเรียนเอกชน     จํานวน  12 แห่ง 
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       4.2 สาธารณสุข 
  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ได้แก่    
  - ปอดบวม 

 - ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ของการต้ังครรภ์ และการคลอด 
 - ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืนๆ 
 - โลหิตจางอ่ืน ๆ 
 - การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 
 

ตาราง: จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเผ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อนัดับแรก จังหวัดขอนแก่น ปี 2560  

ลําดับ โรค จํานวนป่วย อัตราป่วย         
(ต่อประชากรแสนคน)

1 อุจจาระร่วง 14,672 816.21

2 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6,163 342.85

3 ปอดบวม 5,235 291.23

4 อาหารเป็นพิษ 3,463 192.65

5 ตาแดง 2,200 122.39

 ท่ีมา  :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  (1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560) 

 

 สถานบริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล 31 แห่ง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 22 แห่ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม1 แห่ง กรมอนามยั1 แห่งกรมสขุภาพจิต 
1 แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง 

 

 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  1)  โรงพยาบาลขอนแก่น (รพศ.) ขนาด 867 เตียง  1แห่ง 

  2)  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (รพท.) ขนาด 250เตียง 1 แห่ง 

 



ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 14 
 

 

 3)  โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด120 เตียง  1  แห่ง 

 ขนาด     90 เตียง     2 แห่ง 

 ขนาด     60 เตียง 5   แห่ง 

 ขนาด     30   เตียง     12  แห่ง 

  4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  248 แห่ง 

  5) ศูนย์แพทย์ 4 มมุเมือง (สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น)   4แห่ง 

-   ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง    -   ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร   

-   ศูนย์แพทย์มิตรภาพ   -   ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง พระอารามหลวง  

  6) ศูนย์อนามัยที่ 6  

   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาด 60 เตียง1 แห่ง 

  7) โรงพยาบาลธัญญารักษข์อนแก่นขนาด 140 เตียง1แห่ง 

  8) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ขนาด372เตียง 1แห่ง 
 

 สถานบริการสาธารณสุข สงักัดกระทรวงอ่ืน      

1) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขนาด 1,220เตียง 1แห่ง 

2) ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 200 เตียง 1แห่ง 

3) โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่นขนาด 30เตียง 1แห่ง 

4) ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น3 แห่ง 

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1เทศบาลนครขอนแก่น  

-  ศนูย์บริการสาธารณสุขที่ 3 บ้านโนนชัย   

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5บ้านหนองใหญ ่

 

 



ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 15 
 

  

 สถานบริการสาธารณสุขเอกชน โรงพยาบาลเอกชน3 แห่ง ได้แก่ 

  1) โรงพยาบาลขอนแก่นราม  ขนาด    199 เตียง 

  2) โรงพยาบาลราชพฤกษ์   ขนาด      50 เตียง  

  3) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  ขนาด 89 เตียง 
  

 หน่วยงานบรหิารและศนูย์วิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  1)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น1 แห่ง 

 2)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ26 แห่ง 

  3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

  4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดขอนแก่น 

  5) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 

  6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 

  7) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  8) ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่2 ขอนแก่น 

  9) สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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    บุคลากรด้านสาธารณสขุ 

    จังหวัดขอนแก่นมีบุคลากรด้านสาธารณสุขสงักัดภาครัฐและเอกชน แยกเป็นแพทย์ จํานวน 
778 คน ทันตแพทย์ จํานวน 250 คน เภสชักร จํานวน 336 คน พยาบาล จํานวน 3,630 คน และพยาบาล
เทคนิค จํานวน 579 คน รายละเอียดตามตารางแสดงด้านล่างดังน้ี 

ตาราง: เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2560 

อําเภอ 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย์
ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร พยาบาล
พยาบาล
เทคนิค 

แพทย์ 
ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร พยาบาล
พยาบาล
เทคนิค 

รวมยอด 778 250 336 3,630 67 2,330 7,281 5,374 497 26,953

เมืองขอนแก่น 508 137 194 2,286 51 820 3,041 2,147 182 8,169

บ้านฝาง 10 4 5 44 - 5,512 13,780 11,024 1,252 -

พระยืน 5 3 5 45 - 6,971 11,618 6,971 774 -

หนองเรือ 11 5 7 71 - 8,519 18,743 13,388 1,319 -

ชุมแพ 35 10 12 167 7 3,544 12,407 10,339 742 17,724

สีชมพู 13 4 6 47 1 6,031 19,603 13,069 1,668 78,414

น้ําพอง 20 9 12 106 - 5,715 12,702 9,526 1,078 -

อุบลรัตน์ 5 4 5 47 - 8,979 11,224 8,979 955 -

กระนวน 16 9 8 78 - 4,936 8,775 9,872 1,012 -

บ้านไผ ่ 20 4 9 95 1 5,031 25,158 11,181 1,059 100,634

เปือยน้อย 5 3 4 28 - 4,022 6,704 5,028 718 -

พล 20 6 11 84 2 4,349 14,498 7,908 1,035 43,494

แวงใหญ่ 4 2 4 37 - 7,403 14,806 7,403 800 -

แวงน้อย 5 2 1 35 - 8,411 21,027 42,055 1,201 -
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ตาราง: เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

อําเภอ 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย์
ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร พยาบาล
พยาบาล
เทคนิค 

แพทย์ 
ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร พยาบาล
พยาบาล
เทคนิค 

หนองสองห้อง 8 6 5 53 - 9,784 13,046 15,655 1,476 -

ภูเวียง 14 7 7 73 1 5,190 10,381 10,381 995 72,672

มัญจาคีรี 15 8 8 73 1 4,766 8,936 8,936 979 71,494

ชนบท 9 6 4 40 2 5,381 8,072 12,109 1,210 24,218

เขาสวนกวาง 7 4 3 34 - 4,646 8,131 10,842 956 -

ภูผาม่าน 7 3 4 24 1 3,322 7,751 5,813 968 23,255

ซําสูง 5 2 4 30 - 4,747 11,868 5,934 791 -

โคกโพธ์ิไชย 1 1 1 8 - 25,562 25,562 25,562 3,195 -

หนองนาคํา 2 1 2 6 - 11,941 23,882 11,941 3,980 -

บ้านแฮด 29 8 11 108 - 1,344 4,874 3,545 361 -

โนนศิลา 2 1 2 5 - 13,342 26,685 13,342 5,337 -

เวียงเก่า 2 1 2 6 - 9,979 19,959 9,979 3,326 -

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

หมายเหตุ :เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเท่าน้ัน 
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4.3 อาชญากรรม 

  จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีผู้คนมาอาศัยและประกอบอาชีพด้านต่างๆ เน่ืองจากเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การขนส่ง รวมทั้งเป็นเมืองแห่งการศึกษา ประกอบกับเป็นเมืองที่มีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ค่าครองชีพสูง จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมในพ้ืนที่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 
2557-2559) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญคดีชีวิตร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

ตาราง: สถิติการเกิดคดี-การจับกุมจําแนกตามกลุ่มคดี ปี 2556-2560 

ประเภทคดี 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รับ
แจ้ง

จับ รับ
แจ้ง 

จับ รับ
แจ้ง 

จับ รับ
แจ้ง 

จับ รับ
แจ้ง 

จับ 

กลุ่มท่ี 1: คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือน
ขวัญ 

63   48   65    55   86    69   69 58 39 33 

กลุ่มท่ี 2: คดีชีวิตร่างกายและเพศ 384  250  430   284  493   412  441 315 258 164 

กลุ่มท่ี3: คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 871  411  848   423  1,465  817  1,556 849 990 481 

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, กันยายน 2560 

 

4.4 ยาเสพติด 

  เน่ืองจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ดังน้ัน ปัญหาด้าน
ยาเสพติดจึงเป็นลักษณะของเส้นทางผ่านเพ่ือไปยังจังหวัดต่างๆ โดยยาเสพติดจะมีทั้ง แอมเฟตามีน(เป็น
ส่วนประกอบของยาบ้า) กัญชาแห้งสด กระท่อม สารระเหย และยาไอซ์โดยจํานวนคดียาเสพติดปี 2560 
จํานวน 6,040 คดี เพ่ิมจากปี 2559 จํานวน 176 คดี หรือร้อยละ 3.0 
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ตาราง : สถิติคดียาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ปี 2551-2560 

ปี จํานวนคดี จํานวนผู้ต้องหา (คน) 

2551 1,797 1,912 

2552 2,154 2,310 

2553 2,472 2,641 

2554 3,582 3,748 

2555 3,241 3,309 

2556 3,379  3,484 

2557 3,717 3,817 

2558 5,775 5,977 

2559 5,864 6,043 

2560 7,850 7,837 

  

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 
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  5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางรถยนต์มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพ้ืนที่จํานวน8สายได้แก่ 

ทางหลวงหมายเลข    2 :   สระบุร-ีนครราชสีมา -ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 

ทางหลวงหมายเลข   23 :  แยกจากทางหลวงหมายเลข  2 ผ่านอําเภอบ้านไผ่ 

                      (ขอนแก่น –มหาสารคาม) 

ทางหลวงหมายเลข  201 : นครราชสีมา –ชัยภูมิ–ขอนแก่น  -เลย 

   ทางหลวงหมายเลข  207 :ขอนแก่น-บุรีรัมย์ - นครราชสีมา 

   ทางหลวงหมายเลข  208 : ขอนแก่น -มหาสารคาม 

     ทางหลวงหมายเลข228:  ขอนแก่น-หนองบัวลําภู 

     ทางหลวงหมายเลข 229 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ 

     ทางหลวงหมายเลข 230 : ถนนวงแหวนรอบนอก (ทางเลี่ยงเมือง) 

 

 ทางรถไฟเส้นทางจากกรุงเทพฯ-หนองคายขนานกับทางหลวงหมายเลข 2  หรือถนน

มิตรภาพ ผ่านอําเภอในเขตพ้ืนที่ คืออําเภอพลบ้านไผ่บ้านแฮด เมืองนํ้าพองและเขาสวน

กวาง 

 

 ทางเครื่องบินมีท่าอากาศยานพาณิชย์   1  แห่งห่างจากตัวเมือง8กิโลเมตรมีเที่ยวบินวัน

ละ 40 เที่ยวบิน 
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 5.2 การไฟฟ้า 

  จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สําคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วมนํ้าพองในปี 2560 มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 552,806 ราย ปริมาณจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

จํานวน 244,952 กิโลวัตต์ /ช่ัวโมง 

 

ตาราง:การใชไ้ฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น ปี 2556-2560 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 2556 2557 2558 2559 2560 

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 471,763 514,005 571,829 541,723  552,806

การจําหน่ายกระแสไฟฟ้า (หม่ืนกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

รวม  248,989.32  164,822.16  209,411.21 225,043.3  244,952

ท่ีอยู่อาศัย     80,811.34     48,922.88     71,040.98 74,786.6  79,367

สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม   159,140.57  114,102.01   133,068.52 141,830.9  156,583

สถานท่ีราชการและสาธารณะ  8,150.02         601.57  4,085.41 7,256.9  7,662

อ่ืน ๆ 887.39      1,195.70      1,216.31 1,168.9  1,340

 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 
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5.3 การประปา 

การประปา มีสํานักงานประปาอยู่ในพ้ืนที่ จํานวน 9 แห่ง ให้บริการจ่ายนํ้าประปา 8 แห่ง 
ได้แก่ สํานักงานประปาขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ นํ้าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จํานวนผู้ใช้
นํ้ารวม  194,996ราย  กําลังการผลิตที่ ใ ช้งาน  1 ,322,584,800ลูกบาศก์เมตร/ ปี  ปริมาณนํ้าผลิต 
75,652,131.11 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าจําหน่าย 49,146,939.47 ลูกบาศก์เมตร 

 

ตาราง : การใช้น้ําประปาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 

 

ท่ีมา :  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จังหวัดขอนแก่น 

 

 

สํานักงานประปา 
กําลังการผลิต 

(ลบ.ม./ปี) 

น้ําท่ีผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าท่ี
จําหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้า 

ท่ีจ่ายเพื่อ
สาธารณประโยช
น์และรั่วไหล  

(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้า
ท่ีใช้ใน
ระบบ 

(ลบ.ม.) 

ผู้ใช้น้ํา
(ราย) 

รวมยอด 1,322,584,800 75,652,131.11 49,146,939.47 12,120,555 695,241.7 194,996

สํานักงานประปาขอนแก่น 788,400,000 47,702,324.65 29,731,231 4,459,205 273,574.1 100,792

สํานักงานประปาบ้านไผ ่ 58,867,200 2,718,024.91 1,702,954 397,120 34,162 8,909

สํานักงานประปาชุมแพ 120,888,000 5,155,589 3,584,179.47 1,355,610 65,064.3 16,097

สํานักงานประปาน้ําพอง 73,584,000 5,915,224 4,035,737 2,709,395 54,912 19,834

สํานักงานประปาชนบท 68,328,000 3,159,078 2,309,971.5 1,916,250 68,407.3 11,967

สํานักงานประปากระนวน 67,452,000 4,228,084 3,137,053.5 1,062,150 63,800 13,576

สํานักงานประปาหนองเรือ 81,993,600 3,071,719 1,995,340 82,490 29,150 9,962

สํานักงานประปาเมืองพล 63,072,000 3,702,087.55 2,650,473 138,335 106,172 13,859
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5.4 โทรศพัท ์

ด้านโทรศัพท์ ในปี 2558 จังหวัดขอนแก่นมีจํานวนเลขหมายท่ีมีผู้เช่าจํานวน 61,596 เลข
หมาย เป็นของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 51,058 เลขหมาย และบริษัทสัมปทาน จํานวน 10,538 
เลขหมาย 

ตาราง: การให้บริการโทรศัพท์ ปี 2554-2558 

(หน่วย : เลขหมาย) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี1/           

  
บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) 92,704  92,908  93,381  92,445  92,626  

  
บริษัทสัมปทาน 37,634  37,694  37,694  37,604  37,604  

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า1/           

  
บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) 66,706  62,845  60,478  56,205  51,058  

   
ธุรกิจ 6,743  6,299  6,123  5,780  5,412  

   
บ้านพัก 50,781  48,010  45,968  42,384  38,216  

   
ราชการ 5,647  5,945  5,999  5,928  5,775  

   
บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) 607  618  621  624  622  

   
โทรศัพท์สาธารณะ2/ 2,928  1,973  1,706  1,428  981  

   
ระบุประเภทไม่ได้ -  -  61  61  52  

  
บริษัทสัมปทาน 20,029  17,672  15,058  12,422  10,538  

 

หมายเหตุ : 1/จํานวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะที่บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการเองไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) เช่าตู้/เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท. 

: 2/แสดงข้อมูลเฉพาะที่ บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ดําเนินการไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) เช่าตู้/
เครื่อง  และที่ให้สิทธิแก่ กสท. 

ที่มา: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภัุณฑ์ 

จังหวัดขอนแก่นมีที่ทําการไปรษณีย์ จํานวน 28 แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก(ปทฝ.)4 แห่ง 
และประเภทรับ-จ่าย (ปทจ.) 24 แห่ง  

 

ในปี 2560ประชากรจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2559จากเดิมร้อยละ 31.0445.26 และ 84.07 เป็นร้อยละ 
31.10 52.05 และ 92.37ตามลําดับ 

ตาราง:จํานวนประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ 

พ.ศ. 2558-2560 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จํานวน(คน) ร้อยละ  

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 
การใช้คอมพิวเตอร์ 625,947 509,891  510,618 38.13 31.04 31.10 

 
การใช้อินเทอร์เน็ต 643,300 743,497  854,476 39.19 45.26 52.05 

 
การมีโทรศัพท์มือถือ 1,367,739 1,381,090  1,516,366 83.32 84.07 92.37 

 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

   จังหวัดขอนแก่นมีเน้ือน้ีทั้งหมดประมาณ 6,803,744 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 4,870,358 ไร่ (ร้อยละ 71.6 ของพื้นที่จังหวัด)พ้ืนที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 1,095,027 ไร่ (ร้อยละ 
16.1 ของพ้ืนที่จังหวัด) และพ้ืนที่ป่าไม้ 838,359 ไร่ (ร้อยละ12.3 ของพื้นที่จังหวัด)ประชากรที่ประกอบอาชีพเป็น
เกษตรกร 1,781,655 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น ที่ทํารายได้หลัก
ให้เกษตรกร คือ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสําปะหลัง 
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  พืชเศรษฐกิจ 
   ปี 2558จังหวัดขอนแก่นมีเน้ือที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2,634,435 ไร่ ลดลง จาก 2,428,350ไร่ ใน
ปี 2557เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนพ้ืนที่นาดอนที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชชนิดอ่ืน เช่น อ้อยโรงงาน ตามนโยบายโซน
น่ิงของรัฐบาลเมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ จะเห็นได้ว่า ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของจังหวัดขอนแก่น 
มีปริมาณน้อยกว่าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ 
 
 ปัจจัยที่ควรดําเนินการเพ่ือให้การปลูกข้าวนาปีสามารถแข่งขันได้ในอนาคต ดังน้ี 
 1) ลดเน้ือที่เสียหายในการเพาะปลูกในปี 2557 เน้ือที่เสียหาย 286,734 ไร่ ร้อยละ 12.1
ของเน้ือที่เพาะปลูก 
 2) รณรงค์การดูแลนาข้าว หลังตกกล้าดํานา ผลการวิจัย 1/ เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นมี
พฤติกรรมการดูแลนาหลังตกกล้าดํานา ในลักษณะดูแลบ้าง ไม่แน่นอน และไม่ดูแลรวมกัน ร้อยละ 38.2 
 3) รณรงค์การลดใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในนาข้าว ผลการวิจัย 1/ เกษตรกร
จังหวัดขอนแก่นร้อยละ 83.7 ใช้ปุ๋ยเคมี และร้อยละ 70.9 ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร 
ร้อยละ 26.6 เคยลดต้นทุนการผลิตในกลุ่มน้ี ร้อยละ 93.8 ทําอย่างสมํ่าเสมอ 
 4) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว ผลการวิจัย 1/ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ) แต่ละปีมีความต้องการเมล็ด
พันธ์ุ ประมาณ 147,000 ตันต่อปี  ในขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมี 3 แห่ง คือ ศูนย์เมล็ด
พันธ์ุข้าว ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธ์ุ ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวรวมกันประมาณ ปีละ 20,000 ตัน 
 

ตาราง:เน้ือที่ปลูกข้าวนาปี เน้ือที่เก็บเกีย่ว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  ปี 2556-2560 

รายการ ปีเพาะปลูก 
จํานวน 

ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 2556 2,487,781 37,066,629 62,079,904 

  2557 2,428,350 37,030,335 60,790,599 

  2558 2,317,220 36,193,410 58,063,476 

 
2559 2,340,107 36,574,140 58,645,474 

 2560f 2,327,116 36,645,293 58,962,000 

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 2556 2,095,587 33,750,137 58,135,809 

  2557 2,014,350 34,793,705 58,246,976 

  2558 1,943,017 34,173,002 55,095,547 
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รายการ ปีเพาะปลูก 
จํานวน 

ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ 

 
2559 2,260,675 35,286,040 56,545,773 

 2560f 2,048,005 33,601,196 55,050,535 

ผลผลิตรวม (ตัน) 2556 709,128 12,295,137 27,090,184 

  2557 684,263 12,467,579 26,269,964 

  2558 656,364 12,230,973 24,311,539 

 
2559 776,938 12,800,343 25,236,345 

 2560f 700,262 11,267,122 24,074,355 

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 2556 339 364 466 

  2557 340 358 451 

  2558 338 358 441 

 
2559 344 363 446 

 2560f 342 335 437 

หมายเหตุ : f  หมายถึงตัวเลขจากการคาดคะเน 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

1/  โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาข้าวของเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่ตลาดภายในและ
ต่างประเทศ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มิถุนายน 2558) 
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 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่นอีกชนิด คือ อ้อยโรงงานโดยในปี 2561 มีเน้ือที่ 
เก็บเก่ียว 560,804 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560ร้อยละ 4.9ส่งผลให้ผลรวมผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.4 
 

ตาราง: เนื้อท่ีปลูกอ้อยโรงงาน ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  ป ี2557-2561 

รายการ ปีเพาะปลูก 
จํานวน 

ขอนแก่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวมทั้งประเทศ 

 เน้ือที่เก็บเก่ียว (ไร่) 2557 585,694 3,780,963 8,456,409 
  2558 562,033 4,242,197 9,591,448 
 2559 596,319 4,591,541 10,278,028 
 2560 534,386 4,137,059 9,864,668 
 2561f 560,804 4,343,044 9,908,856 
 ผลผลิตรวม (ตัน) 2557 7,455,854 43,613,650 103,697,005 

2558 6,261,042 47,380,528 106,333,451 
 2559 5,414,572 42,070,450 94,064,270 
 2560 4,927,035 38,510,307 92,989,093 
 2561f 5,737,027 45,005,076 103,614,993 

 ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 2557 12,730 11,535 12,263 
2558 11,140 11,169 11,086 

 2559 9,080 9,163 9,152 
 2560 9,220 9,309 9,426 
 2561f 10,230 10,363 10,457 

 
  

หมายเหตุ : f  หมายถึงตัวเลขจากการคาดคะเน 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 สําหรับพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดขอนแก่น มีเน้ือที่เพาะปลูกมี227,151 ไร่ ซึ่งลดลง
จากปี 2560 ร้อยละ 2.4 ส่งผลให้เน้ือที่เก็บเก่ียวและผลผลิตรวมลดลงไปด้วย 

 

ตาราง :เนื้อท่ีปลูกมันสําปะหลัง  เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  ปี 2557-2561 

รายการ ปี จํานวน
ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 2557 182,658 4,604,972 8,975,865 
2558 197,328 4,891,792 9,319,718 
2559 206,444 4,867,828 9,315,012 

 2560p 232,674 4,807,207 8,918,392 
2561f 227,151 4,690,645 8,624,393 

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 2557 180,138 4,359,677 8,431,223 
2558 194,588 4,685,481 8,961,344 
2559 206,315 4,829,961 9,065,277 

 2560p 216,644 4,688,713 8,714,471 
2561f 187,276 4,224,618 7,868,966 

ผลผลิตรวม (ตัน) 2557 577,221 15,465,916 30,022,052 
2558 633,817 16,863,447 32,357,741 
2559 683,735 16,956,704 31,161,103 

 2560p 737,716 16,835,078 30,495,190 
2561f 649,473 14,960,253 27,239,926 

   
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 2557 3,204 3,547 3,561 

2561f 3,257 3,599 3,611 
2559 3,314 3,511 3,437 

 2560p 3,405 3,591 3,499 
2561f 3,468 3,451 3,462 

หมายเหตุ : p  หมายถึงตัวเลขเบ้ืองต้น   

  f  หมายถึง  ตัวเลขจากการคาดคะเน   

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
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6.2 ด้านประมง 
   ในปี 2560จังหวัดขอนแก่นมีครัวเรือนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าจืด 22,686ครัวเรือน  มีพ้ืนที่เพาะเล้ียง 
30,971 ไร่  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดมีจํานวนลดลงโดยสัตว์นํ้าจืดที่สําคัญ
ได้แก่ ปลานิล  ปลาตะเพียน  ปลาไน  ปลาหมอ  ปลาดุกและปลาสลิด เป็นต้น 

ตาราง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด พ.ศ. 2556- 2560 

พ.ศ. จํานวนครัวเรอืน เนื้อที่ (ไร่) 
2556 27,018 31,605 
2557 29,785 29,507 
2558 43,987 24,936 
2559 24,118 23,204 
2560 22,686 30,971 

 

ที่มา :สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 

 

 

ตาราง: สัตว์นํ้าจืดที่จับได้ 5 อนัดับแรก พ.ศ. 2556 - 2560 

 หน่วย : ตัน 

พ.ศ. ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลาหมอ ปลาดุก ปลาสลิด 
2556    2,368.8  1,692.0    1,240.8    1,015.2   1,128.0 789.6 
2557    1,686.8  1,124.6 281.1 562.3 337.4 337.4 
2558 1,337.7 891.8 223.0 445.9 267.5 267.5 
2559 992.8 709.1 520.0 425.5 472.7 330.9 
2560 1,173.4 838.2 614.6 558.7 502.9 391.1 

 

ที่มา :สํานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 
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6.3 ด้านปศุสัตว์ 

   จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีประชากรที่ต้องการบริโภคอาหารประเภท
เน้ือสัตว์มากขึ้น จึงจําเป็นต้องเพ่ิมประมาณเน้ือสัตว์ให้มากขึ้น เพ่ือรองรับตลาดที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะด้านอาหาร 

   สําหรับปศุสัตว์ที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น 5 อันดับแรก มีดังน้ี  

   ไก่เนื้อ 
    ในปี 2560 จังหวัดขอนแก่น มีไก่เน้ือจํานวน  3,573,710 ตัว มีปริมาณการผลิต 
16,252,070 ตัวโดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ไก่เน้ือมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณการผลิตก็
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

   โคเนื้อ 
    ในปี 2560 จังหวัดขอนแก่น มีโคเน้ือจํานวน  129,525 ตัว มีปริมาณการผลิต 26,967 ตัว 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า โคเน้ือมีจํานวนลดลงขึ้น ปริมาณการผลิตก็ลดลงเช่นเดียวกัน 

   โคนม  
    ในปี 2560 จังหวัดขอนแก่น มีโคนมจํานวน  27,098 ตัว มีปริมาณการผลิต 53,123ตัวโดย
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า โคนมมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณการผลิตก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

   สุกร  
    ในปี 2560 จังหวัดขอนแก่น มีสุกรจํานวน  71,940ตัว มีปริมาณการผลิต 400,383ตัวโดย
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า สุกรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณการผลิตก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

   กระบือ  
    ในปี 2560 จังหวัดขอนแก่น มีกระบือจํานวน  26,377 ตัว มีปริมาณการผลิต 2,116 ตัวโดย
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า กระบือมีจํานวนลดลงแต่ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น 
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ตาราง:ปศสุัตว์ที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2556 - 2560 

หน่วย : ตัว 

พ.ศ. 

ไก่เนื้อ โคเนื้อ โคนม สุกร กระบือ 

จํานวน 
ปริมาณ 

การผลิต 
จํานวน 

ปริมาณ 

การผลิต
จํานวน 

ปริมาณ 

การ
ผลิต 

จํานวน 

ปริมาณ 

การ
ผลิต 

จํานวน 
ปริมาณ 

การผลิต

2556 1,195,40 8,629,462 175,72 38,227 17,05 31,102 102,77 150,60 48,72 3,361
2557 3,035,88 16,121,14 168,93 38,991 21,77 39,893 101,06 149,19 35,86 2,150
2558 3,075,25 15,199,01 166,80 38,950 21,39 44,720 102,23 155,73 30,51 2,172
2559 3,071,25 18,741,98 164,03 40,119 23,63 47,303 104,54 182,08 30,96 2,004
2560 3,537,71 16,252,07 129,52 26,967 27,09 53,123 71,940 400,38 26,37 2,116

ที่มา :สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

6.4การท่องเท่ียว 

  จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม ดังน้ี 

   บึงแก่นนคร  เป็นบึงธรรมชาติมีพ้ืนที่กว่า  600  ไร่  อยู่ติดกับถนนนิกรสําราญ  มีถนนรอบ
บึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองขอนแก่น  ใช้เป็นที่จัดประเพณี  วันดอกคูณเสียงแคนในเทศกาล
วันสงกรานต์  โดยรอบบึงจะมีต้นคูณที่มีดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง บ่งบอกถึงเทศกาลวันมหาสงกรานต์ได้มาถึง
แล้ว   

  เขื่อนอุบลรัตน์  ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 50 กิโลเมตร  เส้นทางถนนมิตรภาพ 
(ทางหลวงหมายเลข 2 ขอนแก่น -  อุดรธานี) เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ทั้งทําการผลิตกระแสไฟฟ้าการ
ชลประทาน  การประมง  การคมนาคม  การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนตลอดจนเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจตัวเขื่อนมีความยาว 800 เมตร  สูงจากท้องนํ้า 32 เมตร  สันเขื่อนกว้าง  6 เมตร  มีโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าด้านเหนือ ทางระบายนํ้าล้นทางทิศใต้ 
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  อุทยานแห่งชาติภูเวียง  ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณ ตําบลในเมือง อําเภอภูเวียง เมื่อประมาณปี 
พ.ศ. 2519 มีการค้นพบรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ และสัตว์โลกดึกดําบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี พบ
ซากกระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ต้ังช่ือว่า “ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน่”และพบซากไดโนเสาร์กินเน้ือขนาด
เล็ก เดิน 2 เท้า หากินกันเป็นกลุ่ม ต้ังช่ือว่า “สยามโมไทแรนนัสอิสานเอนซิส” 

   ถํ้าภูตาหลอ  อยู่ที่บ้านวังสวาบ  ตําบลวังสวาบ  อําเภอภูผาม่าน  เป็นถ้ําที่อยู่บนเนินสูง  มีห้อง
โถงขนาดใหญ่  มีหินงอกหินย้อยอยู่ในสภาพสมบูรณ์  หินบางก้อนมีลักษณะเป็นเกล็ดแวววาว คล้ายเขี้ยวหนุมาน 

  ผานกเค้า  เป็นภูเขาที่อยู่รอยต่อของอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กับ อําเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย  เป็นหน้าผาสูงชัน  ลักษณะคล้ายนกเค้าแมว  บริเวณใกล้หน้าผาเป็นถนนกว้างใหญ่   

   ถํ้าลายมือ  อยู่ที่บ้านดอนกอก อําเภอหนองเรือ มีลักษณะเป็นเพิงหิน มีทางขึ้นที่สูงชัน  
ภาพเขียนเป็นลายเส้นสีแดงและภาพลายมือใช้สีแดงพ่นทับผ่ามือลงบนหน้าผา  กับภาพฝ่ามือสีแดงวางทับลง
บนผนังหิน 

   ถํ้าค้างคาว   ต้ังอยู่บนภูผาม่าน  ห่างจากท่ีว่าการอําเภอภูผาม่านประมาณ 2.5 กิโลเมตร  
ลักษณะเป็นถ้ําอยู่สูงระดับพ้ืนดินประมาณ 100 เมตร บริเวณหน้าผาสูงชันของภูผาม่าน  เมื่อเข้าใกล้จะได้
กลิ่นเหม็นของค้างคาว  เน่ืองจากมีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านตัว  จะออกจากถ้ํา เวลา 18.10 นาฬิกา  
ของทุกวันโดยจะออกเป็นกลุ่มยาวคล้ายฝูงผึ้งขนาดยักษ์  เป็นระยะทางนับสิบกิโลเมตร 

   ถํ้าพญานาคราช  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  ตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ 
ภายในถํ้ามีพ้ืนที่กว้างขวางแบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องจะมีหินงอกหินย้อยเป็นช่อขึ้นต่อกันเป็นเสาใหญ่  
เมื่อกระทบแสงไฟจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงาม 
   น้ําตกตาดฟ้า  เกิดจากลําห้วยตาดฟ้าซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอําเภอภูผาม่าน  
จังหวัดขอนแก่น กับอําเภอนํ้าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  ท้องที่บ้านดงสะคร่าน  หมู่ 7 ตําบลวังสวาบ  ห่าง
จากที่ว่าการอําเภอภูผาม่าน ประมาณ  40 กิโลเมตร  ลักษณะเป็นนํ้าตก  5 ช้ัน  สูงประมาณ  80 เมตร 

 

การท่องเท่ียว เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา(MICE City) การคมนาคมสะดวกทั้งทาง
รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน พ้ืนที่ฟรี WiFiในที่สาธารณะ จํานวน 661 จุด สิ่งอํานวยความสะดวกเหล่าน้ีไม่
เพียงแต่ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางไมซ์ในภูมิภาคเท่าน้ัน ขอนแก่นยังไต่ระดับขึ้นไปถึงระดับสากลอีกด้วย โดย
เป็นสื่อกลางในการผสานโอกาสการติดต่อธุรกิจในหมู่ผู้เข้าร่วมงานนานาชาติ อาทิ งานประชุม APEC 
Ministerial Meeting, International Conference on Humanities and Social Sciences และ Thai-
ASEAN Trade Fair ที่จัดขึ้นท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การต้อนรับอย่างดีเย่ียม และอี
เวนต์ที่สนุกสนานและน่าต่ืนเต้นมากมายในภูมิภาคจึงทําให้มีนักท่องเท่ียวและผู้มาประชุมสัมมนา รวมถึง
รายได้จากการท่องเที่ยวมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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ตารา:สถิติการท่องเท่ียวพ .ศ.  2555-2559 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนนักท่องเท่ียวรวม )คน(  2,120,092 2,356,736 2,392,986 2,493,113 2.941,461

- ชาวไทย 2,082,763 2,316,175 2,352,917 2,452,004 4,486,992

- ชาวต่างประเทศ 37,329 37,329 40,561 41,109 69,664

รายได้รวมจากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 8,560.1 9,588.13 9,942.41 10,756.4 13,122.39

- รายได้จากชาวไทย 8,385.6 9,398.07 9,747.38 10,548.6 12,877.96

- รายได้จากชาวต่างประเทศ 174.4 190.06 195.03 207.8 244.43

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 1,343.1 1,287.15 1,318.81 1,363.6 1413.14

- นักท่องเที่ยว 1,343.1 1,375.40 1,412.40 1,465.0 1,517.2

- นักทัศนาจร 824.8 843.66 859.90 889.0 919.02

สถานประกอบการท่ีพักแรม  

- จํานวนห้อง 5,790 6,801 6,588 6,603 8,531

- จํานวนผู้เข้าพักแรม (คน) 1,153,506 1,352,768 1,389,655 1,462,423 1888383

ท่ีมา:กรมการท่องเที่ยว 
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6.5 อุตสาหกรรม 

มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาต และแจ้งประกอบกิจการ จํานวนทั้งสิ้น 4,176 โรงงาน 
เงินทุน 117,435.43 ล้านบาท คนงาน 56,795 คน แยกตามจําพวกโรงงานได้ดังน้ี 

หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร   จํานวน  2,763 โรงงาน 
2. อุตสาหกรรมอโลหะ   จํานวน  246 โรงงาน 
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ  จํานวน  220 โรงงาน 
4. อุตสาหกรรมอาหาร   จํานวน  180 โรงงาน 
5. อุตสาหกรรมขนส่ง   จํานวน  170 โรงงาน 
6. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   จํานวน  122 โรงงาน 
7. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  จํานวน  99 โรงงาน 
8. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จํานวน  66 โรงงาน 
9. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน จํานวน  45 โรงงาน 
10. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   จํานวน  42 โรงงาน 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2560 
 

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต และแจ้งประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไป 
แยกได้ดังน้ี 

1. โรงงานที่ใช้คนงานต้ังแต่ 100 - 299 คน  จํานวน   122 โรงงาน 
2. โรงงานที่ใช้คนงานต้ังแต่ 300 - 499 คน  จํานวน    26 โรงงาน 
3. โรงงานที่ใช้คนงานต้ังแต่ 500 - 999 คน  จํานวน    15 โรงงาน 
4. โรงงานที่ใช้คนงานต้ังแต่ >1,000 คนขึ้นไป จํานวน    13 โรงงาน 

ท่ีมา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 35 
 

 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

เมื่อพิจารณาจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่าในปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธ์ุมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)มีจํานวน 207,133 รายลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 5.09 โดยจังหวัดขอนแก่นมีจํานวน
ลดลงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 16.40 รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ลดลงร้อยละ 4.65 ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.00และจังหวัดมหาสารคาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.59 

ตาราง : จํานวนผู้ประกอบการ จําแนกตามกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ปี 2558 - 2559 

จังหวัด 
2558 (ราย) 2559 (ราย) 

S M L SME S M L SME 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 217,920 321 166 218,241 206,759 374 173 207,133

 ขอนแก่น 81,005 147 61 81,152 67,683 158 98 67,841

 ร้อยเอ็ด 54,860 71 20 54,931 52,274 102 30 52,376

 มหาสารคาม 41,929 65 71 41,994 44,280 61 25 44,341

 กาฬสินธุ ์ 40,126 38 14 40,164 42,522 53 20 42,575

 ท่ีมา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 หากพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น 
พบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจํานวนมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 28,952ราย รองลงมา คือ กิจกรรมการผลิต 12,098 รายกิจกรรมที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร 7,007 ราย กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการและกิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 5,367 ราย  
เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2558ร้อยละ 68.91 โดยกิจกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมาก
ที่สุด คือ กิจกรรมการผลิต ลดลงร้อยละ 80.77 กิจกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 63.28 กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 60.71 
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ตาราง: จํานวนผู้ประกอบการ จําแนกตามรหัสประเภทธุรกิจ และขนาดวิสาหกิจ ปี 2558 - 2559 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
2558(ราย) 2559(ราย) 

S M L SME S M L SME 

Total 217,920 321 166 218,241 67,683 158 98 67,841

เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง 4,698 5 1 4,703 1,560 4 1 1,564

การทําเหมอืงแรแ่ละเหมืองหิน 38 1 - 39 19 1 - 20

การผลิต 62,820 96 18 62,916 12,063 35 14 12,098

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ 55 3 4 58 37 1 3 38

การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสียและของเสีย
 รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

322 11 - 333 213 2 - 215

การก่อสรา้ง 9,541 12 3 9,553 3,065 8 2 3,073

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
 และจักรยานยนต ์

78,740 115 127 78,855 28,884 68 64 28,952

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 11,204 4 - 11,208 2,747 7 - 2,754

ท่ีพักแรมและบรกิารดา้นอาหาร 17,814 21 4 17,835 6,998 9 4 7,007

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,622 3 1 1,625 593 2 - 595

กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภัย 624 2 - 626 150 1 - 151

อสังหาริมทรัพย์ 5,733 11 3 5,744 3,432 14 3 3,446

วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 1,601 1 - 1,602 819 1 - 820

การบริหารและบริการสนับสนุน 3,301 1 - 3,302 1,218 - 1 1,218

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ
 การประกันสังคมภาคบังคับ 

- - - - - - - -

การศึกษา 70 3 - 73 47 3 - 50

ด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 74 2 2 76 26 - 3 26

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 2,278 30 3 2,308 444 2 3 446

การบริการดา้นอืน่ ๆ 17,384 - - 17,384 5,367 - - 5,367
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
2558(ราย) 2559(ราย) 

S M L SME S M L SME 

การจ้างงานในครัวเรือนการผลิตสินค้าและ
บริการ ท่ีทําข้ึนเองเพ่ือใช้ในครัวเรอืนซ่ึงไม่
สามารถ จําแนกกจิกรรมไดอ้ย่างชัดเจน 

1 - - 1 1 - - 1

 

 ท่ีมา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 การดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล อีกโครงการหน่ึงที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น 
คือ การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP นอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว
สามารถต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้  โดยในปี 2558 จังหวัดขอนแก่นมี
ผู้มาลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ จํานวน 708 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 411 ราย  ผู้ผลิตชุมชนท่ี
เป็นเจ้าของรายเดียว 295 ราย และผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 2 ราย 

 หากรวมจํานวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีจํานวน
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 1,441 ราย มี 2,788 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 1,003 ราย มี 1,935 
ผลิตภัณฑ์  ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว 433 ราย 836 ผลิตภัณฑ์  และผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 5 ราย 17 ผลิตภัณฑ์   

 

ตาราง : จํานวนผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการ และจํานวนผลติภัณฑ์ จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ ปี 2558 

ประเภทผู้ประกอบการ จํานวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จํานวน 
รายเดิม รายใหม่ รวม ผลิตภัณฑ์ 

รวมยอด 733 708 1,441 2,788 
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 592 411 1,003 1,935 
ผู้ผลิตชุมชนเป็นเจ้าของรายเดียว 138 295 433 836 
ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3 2 5 17 

  

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
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 สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการจําแนกตามคุณภาพสินค้าปริมาณการผลิต (Quadrant) 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือกลุ่ม A เป็นกลุ่มดาวเด่นคุณภาพสูงผลิตได้มากกลุ่ม B เป็นกลุ่มเอกลักษณ์คุณภาพสูงผลิต
น้อยช้ินกลุ่ม C เป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพปานกลางผลิตได้มากและกลุ่ม D เป็นกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาผลิต
ง่ายได้จํานวนน้อยจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดขอนแก่น จะอยู่ในประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของ
ที่ระลึกมากที่สุด รองลงมา คือ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  ประเภทอาหาร  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร และประเภทเคร่ืองด่ืม โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม A เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมากที่สุด  
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม B เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า/เคร่ืองแต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ี
ระลึกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม C เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม D เป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกมากที่สุด 

 

ตาราง: จํานวนผลิตภัณฑ์ OTOP จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และคุณภาพสนิคา้ ปี 2558 

ประเภท 
กลุ่ม/จํานวนผลิตภัณฑ์ 

A B C D รวม 
รวมยอด 111 109 421 2,147 2,788 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 23 49 136 592 800 
ของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลึก 9 49 120 691 869 
อาหาร 37 6 123 501 667 
สมุนไพรที่ไมใ่ชอ่าหาร 27 4 24 250 305 
เครื่องดื่ม 15 1 18 113 147 

  

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
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จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 3 ของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 

ตาราง: โครงการส่งเสริมการลงทนุของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 2558-2560 

 

 

 

 

 

6.7 แรงงาน 

จากผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ปี 2560 พบว่ามีประชากรรวมท้ังสิ้น 
1,801,753 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 1,403,479 คน คิดเป็นร้อยละ 77.91 ของประชากรรวม
ทั้งหมด เป็นผู้ที่อยู่ในกําลงัแรงงานมีจํานวน 920,169 คน คิดเป็นร้อยละ 65.56 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดย
แบ่งเป็นผู้มีงานทําจํานวน 899,837 คน คิดเป็นร้อยละ 97.79 ผู้ว่างงานจํานวน 14,813 คน คิดเป็นร้อยละ
1.61 และผู้ที่รอฤดูกาลจํานวน 5,519 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน  ส่วนผู้มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวน 483,310 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น
กลุ่มทํางานบ้านจํานวน 136,376 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22 เรียนหนังสือจํานวน 185,394คน คิดเป็นร้อยละ 
38.36 และอ่ืนๆ จํานวน 161,540คน คิดเป็นร้อยละ 33.42 ของผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน  

ส่วนผู้มีอายุที่ตํ่ากว่า 15 ปี มีจํานวน 398,274 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของประชากรรวม
ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2558 2559 2560 

จํานวนโครงการ 30 46 21 

เงินทุน (ล้านบาท) 17,449 14,938 7,246 

แรงงาน )คน(  5,062 4,659 6,339 
ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนที่ 3 ขอนแก่น  (ข้อมูล  ณ  กันยายน 2560) 
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ผังแสดงโครงสร้างแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นปี 2560 

ประชากรอายุตํ่ากว่า 15 ปี 

398,274 คน 

ประชากรอายุ15 ปีข้ึนไป
1,403,479 คน 

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 

483,310 คน 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน  

920,169 คน 

ผู้มีงานทํา 899,837 คน ทํางานบ้าน 136,376 คน 

เรียนหนังสือ 185,394 คน ผู้ว่างงาน 14,813 คน 

อ่ืนๆ 161,540 คน ผู้รอฤดูกาล 5,519 คน 

ประชากรรวม 

1,801,753 คน 
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 การมีงานทําการมีงานทําของประชากรในจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น 912,347
คนเป็นชายจํานวน 500,550 คน คิดเป็นร้อยละ 54.86 เป็นหญิงจํานวน 411,796 คน คิดเป็นร้อยละ45.14   
ซึ่งจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ที่ผู้มีงานทํา 5ประเภท พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ทํางานในสาขาเกษตรกรรม 
ป่าไม้ และการประมง มีจํานวน389,221 คน คิดเป็นร้อยละ42.66 ของประชากรอายุ 15ปีขึ้นไปที่มีงานทํา
รองลงมาคือการขายส่งขายปลีกมีจํานวน 160,686 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61 การผลิตจํานวน 91,721 คนคิด
เป็นร้อยละ 10.05 ก่อสร้าง จํานวน 48,328 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และกิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
จํานวน 47,099 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 

 

แผนภูมิ:ร้อยละของผู้มีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2560 (5 อันดับแรก) 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นปี 2560 
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การจัดหางานในประเทศมีผูข้ึ้นทะเบียนสมคัรงานทั้งสิ้น 1,885 คน ตําแหน่งงานว่าง 1,547 อัตรา ผู้
ขึ้นทะเบียนหางานทําได้รับการบรรจุงานจํานวน 1,208 คน  

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2(เมษายน - มิถุนายน) ปี 2561 

แรงงานต่างด้าว  จังหวัดขอนแก่นมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน 811คนโดยย่ืนคําขอ
ใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 9 จํานวน 805 คน คิดเป็นร้อยละ 99.26 รองลงมาคือ ย่ืนคําขอใบอนุญาต
ทํางานตามมาตรา 13 จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 และ ย่ืนคําขอใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 12 
จํานวน 2คนคิดเป็นร้อยละ 0.25 

การจัดหางานต่างประเทศจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ 635 คน แยกเป็นชาย 518 คน คิดเป็นร้อยละ 81.57 หญิง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 โดย
เป็น RE-ENTRY จํานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 94.02 เดินทางด้วยตนเอง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.04 และนายจ้างพาลูกจ้างไปทํางานจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2(เมษายน - มิถุนายน) ปี 2561 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1  การนบัถือศาสนา  

 จังหวัดขอนแก่นมีศาสนสถานทางศาสนากระจายอยู่ในทุกอําเภอ  รวมทั้งสิ้น  1,744  แห่ง  
ประกอบด้วยวัด   501  แห่ง  โบสถ์ครสิต์ 19 แห่ง   มสัยิด  5  แห่ง  ที่พักสงฆ์  265 แห่ง  และ             
สํานักสงฆ์  954  แห่ง    
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ประเภทศาสนสถาน จํานวน ร้อยละ 

วัด 501 28.73 

โบสถ์คริสต์ 19 1.09 

มัสยิด 5 0.29 

ที่พักสงฆ์ 265 15.19 

สํานักสงฆ์ 954 54.70 

รวม 1,744  

 

 ศาสนิกชน 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ บ้าง   เช่น   ฮินดู   ซกิส์         

อิสลาม และคริสต์ 

 
 
7.2 ประเพณแีละงานประจําป ี

                      ขอนแก่นเป็นจังหวัดหน่ึงที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นก็ยังรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีด้ังเดิมอันงดงามไว้
อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลอง และงานประเพณีที่สําคัญทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศหลายงาน โดยมีงานเด่นดังประจําปี คือ 

- งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังน้ีการจัดแสดงพิธีบวรสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิพิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหม
นานาชาติฯ ณ เวทีกลางไหมนานาชาติฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี การออกร้านแสดง และจําหน่าย
ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และผลิตภัณฑ์หตัถกรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้า
โขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย 
การจัดนิทรรศการไหมไทยและไหมอาเซียนกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประกอบด้วยพิธีผูกเสี่ยว ซึ่งคําว่า “เสี่ยว” 
หมายถึง มิตรแท้ เพ่ือนแท้ เพ่ือนตาย ที่มีความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
อีกมากมายการออกร้านธารากาชาดและการออกรางวัลสลากกาชาด 
 
 



ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 44 
 

 
 
 

- งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 
ประจําปีโดยจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทกุปีณ บริเวณบึงแก่นนคร และบริเวณถนน 
ศรีจันทร ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟูวิถี
อีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามคัคีผูกมิตรไมตรีระหว่าง
คนในชุมชน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
             ภูมปัิญญาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น มมีากมายหลากหลายอาชีพ อาทิ 

- กลุ่มทอเสื่อน้อยชานบึงตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

   - น้าํพริกปลาร้าสมุนไพรกลุม่แม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
บ้านธาตุที่อยู่ ๑๖๒ ม.๕ ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

          - กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านโคกล่าม หมู่ ๑ ตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัด 
ขอนแก่น  

 
  - ถ่ัวตัดสมุนไพรกลุม่แปรรปูผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงบ้านเหล่าใหญ่ 8,13  ตําบลบ้าน

ขามอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  

- ผา้ไหมมัดหม่ีที่อยู่ 70 บ้านดอนหัน หมู่ 6  ตําบลห้วยแก อําเภอชนบท  
จังหวัดขอนแก่น 
 

- ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวกลุ่มกะลาเวียงดินที่อยู่ 67 หมู่16  ตําบล 
หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

                             -  กลุ่มทอเสื่อบ้านนาเลาะทอเสื่อกกบ้านนาเลาะที่อยู่ 4 บ้านนาเลาะ  ตําบลหนอง
โน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

                             -  ทอผ้าฝ้ายบ้านศรีอุบลที่อยู่ 115  ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสชีมพู จังหวัดขอนแก่น  
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ภาษาถ่ิน 

ภาษาไทยถ่ินอีสาน หรือ ภาษาลาวอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภาษาลาวสําเนียงหน่ึงในสําเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวซึ่งจังหวัด
ขอนแก่นใช้ภาษาลาวตะวันตก (ภาษาลาวร้อยเอ็ดหรือภาษาอีสาน) เป็นภาษาที่ใช้ในทอ้งถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สําเนียงน้ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ส่วนมากของภาคอีสานใน
ปัจจุบันจนได้ขึ้นช่ือว่าเป็นสําเนียงกลางหรือสําเนียงมาตรฐานของภาษาอีสาน 
 
 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1 น้ํา 

 จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าเชิญ ลุ่มนํ้าพอง ลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้าห้วยแอก 
และลุ่มนํ้าพังชู โดยเขตที่มีการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้าจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าพองมากที่สุด รองลงมาคือลุ่มนํ้า
ชี โดยจะใช้ประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังน้ันปัญหาที่พบอยู่เสมอคือ ปัญหานํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตลํานํ้าพอง 

 คุณภาพนํ้าในลํานํ้าสายหลักของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ แม่นํ้าพอง ชี และเซินในช่วงฤดูแล้ง
คุณภาพนํ้าค่อนข้างเสื่อมโทรมกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า และการอุปโภคบริโภคของประชาชน  
โดยเฉพาะคุณภาพในแม่นํ้าชีช่วงที่ไหลผ่านอําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอเมือง บริเวณตําบลท่า
พระ  มีค่าการนําไฟฟ้าสูงเน่ืองจากเกิดการชะล้างจากพ้ืนที่ดินเค็ม นอกจากน้ี การขยายตัวของชุมชนอย่าง
รวดเร็วทําให้มีการปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ โดยมิได้ผ่านการบําบัด ทําให้แหล่งนํ้าธรรมชาติมี
คุณภาพเสื่อมโทรม  ได้แก่ ลําห้วยจิกในพ้ืนที่อําเภอบ้านไผ่  ลําห้วยพระคือ และบึงหนองโคตรในพ้ืนที่อําเภอ
เมือง เป็นต้น 

 สําหรับลํานํ้าพอง ซึ่งเป็นที่ ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากเช่น  
โรงงานผลิตเย่ือกระดาษ โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตสุรา และโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น และการ
ขยายตัวของการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบทําให้คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมในช่วงฤดูแล้ง 
และเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถานประกอบการและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นประจํา 
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  8.2ป่าไม้ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 22 ป่า เน้ือที่ 1,697,520  ไร่ 
- กรมป่าไม้รับผดิชอบ      348,367  ไร ่
- กรมอุทยานรับผิดชอบ   489,035  ไร ่
- สปก.รับผิดชอบ    840,955  ไร ่

 -    พ้ืนที่กันออก     19,164 ไร ่  
  

 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานแห่งชาติ  6 แห่ง 565,843.31 ไร่ 
 พ้ืนที่ป่าชุมชน1 จํานวน 234 แห่ง 53,817 ไร่ 2 งาน 96 ตาราง 

 

  สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พรรณไม้สําคัญ 
ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้พ้ืนล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร 
ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝกฯลฯ   
 ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

 

   ตาราง:พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติในจังหวัดขอนแก่น  

(หน่วย : ไร่) 

ลําดับ ชื่อป่า 
เนื้อท่ีตาม 

กฎกระทรวง 

เนื้อท่ี
อุทยาน 

ทับซ้อน 

มอบให้ 
สปก. 

พ้ืนท่ีกัน
คืน 

พ้ืนท่ีกัน
ออก 

คงเหลือ 

ป่าสงวน 

1 ป่าโคกหลวง 129,619 38,446 31,444 18,747 11,432 67,044

2 ป่าดงลาน 340,500 174,087 138,161 13,921 2,086 40,087

3 ป่าเขาสวนกวาง 38,750 - 9,467 166 256 29,193

4 ป่าภูเวียง 218,162 192,757 24,146 13,740 - 14,999

5 ป่าดงมูล 109,375 - - - 5,390 103,985

6 ป่าหนองอ่าง 11,718 - 11,718 2,046 - 2,046

7 ป่ากุดน้ําใส 6,093 - 6,093 20 - 20

8 ป่าห้วยเสียว 41,600 - 41,600 800 - 800

9 ป่าภูระงํา 158,050 - 158,050 13,189 - 13,189
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ลําดับ ชื่อป่า 
เนื้อท่ีตาม 

กฎกระทรวง 

เนื้อท่ี
อุทยาน 

ทับซ้อน 

มอบให้ 
สปก. 

พ้ืนท่ีกัน
คืน 

พ้ืนท่ีกัน
ออก 

คงเหลือ 

ป่าสงวน 

10 ป่าสาวถี 17,656 - 17,656 6,958 - 6,958

11 ป่าหนองนกเขียน 22,006 - 22,006 898 - 898

12 ป่าหนองเม็กและป่าลุมพุก 128,250 - 128,250 12,819 - 12,819

13 ป่าโสกแต้ 51,194 46,890 10,031 6,412 - 685

14 ป่าโคกหลวงแปลงสาม 97,656 22,980 78,941 9,467 - 5,202

15 ป่าสําราญ 29,275 - 29,275 - - -

16 ป่าหัวฝาย 14,843 - 14,843 4,526 - 4,526

17 ป่าโนนน้ําแบ่ง 152,343 - 152,343 1,303 - 1,303

18 ป่าโตกตลาดใหญ่ 37,775 - 37,775 5,646 - 5,646

19 ป่าอุบลและป่าหัวลิง 5,543 - 5,543 - - -

20 ป่าดงซํา 69,018 - 69,018 20,623 - 20,623

21 ป่าบ้านนายม และป่าบ้าน
กุดดุก 

4,219 - 4,219 160 - 160

22 ป่าภูเม็ง 13,875 13,875 - - - -

รวม 1,697,520 489,035 990,579 131,441 19,164 330,183

 

ท่ีมา : สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 ขอนแก่น , กันยายน 2559 
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ตาราง:ป่าอนุรกัษ์ของจังหวัดขอนแก่น 

อุทยาน/วนอุทยาน 
เนื้อท่ี 

)ไร่(  
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

1. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 215,892.52 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ต.ห้วยม่วง ต.วังสวาบ ต.นาฝาย  

ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 

2.อุทยานแห่งชาติน้ําพอง 108,750.79 อ.อุบลรัตน์  อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี และ  

ต.ดอนโมง อ.โคกโพธ์ิชัย 

3. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 203,125 ต. ในเมือง อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู และ อ.หนองนาคํา   

4. อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคํา 31,875 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ต.ศรีสุขสําราญ ต.นางิ้ว  

อ.เขาสวนกวาง 

5. วนอุทยานนํ้าตกบ๋าหลวง 1,200 ต.ห้วยยาง  อ.กระนวน 

6. วนอุทยานภูระงํา 5,000 ต.วังแสง   ต.ห้วยแก  อ.ชนบท 

รวม 565,843.31  

ท่ีมา : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น)  
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  ทรัพยากรป่าไม้  

       (1.1) ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 22 ป่า พ้ืนที่รวม 1,697,520 ไร่ 

       (1.2) ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติจํานวน 4 แห่ง พ้ืนที่ 559,643.31 ไร่ 
และวนอุทยาน จํานวน 2 แห่ง พ้ืนที่ 6,200 ไร่ รวมพ้ืนที่ 565,843.3 ไร่ 

ในปัจจุบันสภาพปัญหาพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดขอนแก่นที่เป็นปัญหาหลักมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ ปัญหา
สิทธิในพ้ืนที่ประกาศเขตป่าไม้  และปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้  ดังน้ี 

  1)  ปัญหาสิทธิในพ้ืนที่ประกาศเขตป่าไม้โดยมีสาเหตุมาจากการประกาศเขตป่าทับพ้ืนที่ทํา
กิน แนวเขตป่าไม่ชัดเจน ความต้องการพ้ืนที่ทํากิน ความไม่เข้าใจในข้อกฎหมายบางประการของราษฎร 

  2)  ปัญหาป่าเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนว่าจ้างราษฎรตัดไม้เพ่ือการแปรรูป 
ราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางป่าเป็นพ้ืนที่ทํากิน การทําถนนและแหล่งนํ้า ไฟป่า ขาดแคลน
เครื่องมือเคร่ืองใช้สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาป่าราษฎร ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยมี
ความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ดังน้ี 

 -  เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหารุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน และดงซํา 

 -  เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหาไม่รุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง ภูระงํา โสกแต้ เขาสวน
กวาง  โคกหลวง ภูเม็ง เป็นต้น 

 -  เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหาน้อย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติโนนนํ้าแบ่ง หนองอ่าง กุดนํ้าใส สา
วะถี หัวฝาย หนองนกเขียน เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากป่าเหล่าน้ีเป็นป่าขนาดเล็กและได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.)แล้ว 

 

ตาราง: พื้นทีป่่าจังหวัดขอนแก่น ปี 2556-2560 

รายการ                                          ป ี  
2556 2557 2558 2559 2560 

เนื้อท่ีจังหวัด (ไร่) 6,662,172.80 6,662,172.80 6,662,090.37 6,662,090.37 6,662,090.37 
พ้ืนท่ีป่า (ไร่) 713,921.60 730,582.20 734,792.35 737,846.01 742,018.04 

ร้อยละต่อพ้ืนท่ีจังหวัด 10.72 10.97 11.03 11.08 11.14 
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8.3 ภูเขา 

จังหวัดขอนแก่นมีภูเขาอยู่เป็นจํานวนมาก ภูเขาที่สําคัญมีดังน้ี  
ภูผาม่านเป็นภูเขาหลายแนวสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และภูกระดึง

ประกอบไปด้วยภูเปือย ภูหินกอง ภูโคก ภูผักหนาม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านซึ่งอยู่ในเขตอําเภอ       
ภูผาม่าน และอําเภอชุมแพ ติดต่อกับ อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลยตรงบริเวณผานกเค้า ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชัน
ยอดแหลม ลักษณะคล้ายนกเค้ายืนอยู่บนฝั่งแม่นํ้าพองมียอดสูง ๗๑๕ เมตร จากระดับนํ้าทะเล ภูผาม่านทอด
ยาวติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

   ภูเวียง  เป็นภูเขามีแนวโค้งรูปวงรีต้ังอยู่โดดเด่ียวทางด้านทิศตะวันออกเป็นทิวเขาเต้ีย ๆ แนว
เดียวไม่มียอดเขาสูงทางด้านทิศตะวันตก มีทิวเขาหลายแนวซ้อนกัน มียอดเขาสูงหลายยอด ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือมียอดเขาสูง ๗๒๓ เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มียอดเขาสูง ๗๐๑ เมตร ภูเวียงอยู่
ในเขตอําเภอภูเวียงอําเภอชุมแพ อําเภอสีชมพู และอําเภอหนองนาคําในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง 

            ภูผาคํา  เป็นทิวเขาต่อเน่ืองมาจากทิวเขาเพชรบูรณ์ในเขตจังหวัดชัยภูมิเข้ามาในเขตจังหวัด
ขอนแก่น บริเวณช่องสามหมอ เขตติดต่อระหว่างอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ กับอําเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัด
ขอนแก่น ไม่มียอดเขาสูง มีความสูงเฉล่ียประมาณ๔๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

  ภูผาแดง เป็นทิวเขาต่อจากภูผาคํา เข้าไปในเขตอําเภอโคกโพธ์ิชัย และอําเภอมัญจาคีรีถึงบริเวณ
ช่องฝาง ไม่มียอดเขาสูง มีความสูงเฉล่ียประมาณ ๔๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
            ภูเม็ง เป็นทิวเขาแยกออกจากภูผาแดง บริเวณช่องฝาง ผ่านเข้าไปในเขตอําเภอหนองเรือและ
สูงขึ้นเป็นภูเขาใหญ่ ในเขตบ้านหนองแวงหัวภู ตําบลบ้านเม็ง มียอดเขาสูงอยู่สองแห่งสูง ๖๖๕ เมตร และ 
๖๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเล แล้วค่อย ๆ ลาดตํ่าลงสู่ระดับพ้ืนดินเริ่มจากซําบอนซึ่งเป็นแหล่งนํ้าซบัเชิงเขา
บริเวณน้ีเป็นแนวหินติดต่อกันไป ผ่านเขตบ้านหนองบัว บ้านนาฝาย ตําบลหนองบัวอําเภอบ้านฝาง แบ่งสัน
เขา 

  ภูคําน้อย แนวหินยาวติดต่อกัน ทั้งหมดน้ีเรยีกว่า ฝายพญานาค 

  ภูพานคํา เป็นทิวเขาต่อจากภูพานคําน้อย ยกระดับสูงขึ้นเป็นภูเขาใหญ่ ในเขตตําบลโคกสูง
อําเภออุบลรัตน์ และถูกตัดขาดโดยลํานํ้าพองจึงเรียกว่า พองหนีบ ต่อมาได้มีการสร้างเข่ือนก้ันนํ้าพองตรง
บริเวณพองหนีบชาวบ้านจึงเรียกว่าเขื่อนพองหนีบ หรือเขื่อนนํ้าพอง มีช่ือเป็นทางการว่าเขื่อนอุบลรัตน์ภูพาน
คํามียอดสูง ๕๖๔ เมตร จากระดับนํ้าทะเล และทอดยาวไปต่อกับทิวเขาภูแอ่นซึ่งทอดยาวเข้าไปในเขต 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
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            ภูโน  เป็นทิวเขาต่อจากภูเค็ง ภูเชือกภูแผ่ว ภูแอ่น ภูท่าคนัโท ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน ผ่านเขต
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุเข้ามาในจงัหวัดขอนแก่นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอ
กระนวน มียอดเขาสูง๔๕๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

  ภูวัด  เป็นทิวเขายาวติดต่อกันไปในเขตอําเภออุบลรัตน์อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นกับ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี มียอดสูง ๖๓๕ เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล 

  เขาสวนกวาง เป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ยอดสูง ๔๕๙ เมตร จากระดับนํ้าทะเล เป็นแนวยาวอยู่ทาง
เหนือก้ันเขตพ้ืนที่อําเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น กับอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

 

8.4ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 แหล่งทรัพยากรธรณีที่สําคัญในจังหวัดขอนแก่น คือ  

 1) แร่หินปูน มีอยู่ในเขตอําเภอภูผาม่าน อําเภอสีชมพู และอําเภอชุมแพ มีพ้ืนที่รวม 160 ไร่ 
ปริมาณแร่สํารอง 61.43 ล้านตัน มีการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมก่อสร้าง จํานวน 
12 แปลง 

 2) ก๊าซธรรมชาติ พบที่อําเภอนํ้าพอง เขาสวนกวาง และอําเภอชนบท มีเพียงแหล่งที่อําเภอ
นํ้าพองและอําเภอเขาสวนกวางที่ได้ขุดขึ้นมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะก๊าซ จํานวน 2 แห่ง คือ 

(2.1) หลุมขุดเจาะก๊าซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ต้ังอยู่ที่ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอนํ้าพองมี
ปริมาณก๊าซสํารองประมาณ 1.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2533 มีปริมาณการใช้วันละ 40 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใช้วันละ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซที่แหล่งนํ้าพองมีโรงงานผลิตก๊าซ
ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะก๊าซ               

(2.2) แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยมีหลุมขุดเจาะอยู่ที่
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซสํารอง 500,000-
700,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพ่ือนํามาผลิตก๊าซที่ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอนํ้า
พองมีกําลังการผลิต 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 3) แหล่งแร่ที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่นคือ แร่โพแทช หมายถึง แร่ที่มีธาตุโพแทชเซียม(K) 
เป็นส่วนประกอบที่สําคัญ แร่โพแทชที่เกิดร่วมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ 
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(3.1)  แร่ซิลไวต์ (Sylvite : KCL) ซึ่งมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงร้อยละ 52.4มีสีขาว ขาวขุ่น 
หรือใส 

(3.2)  แร่คาร์นัลไลต์ (Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบด้วยโพแทชเซียมคลอไรด์ 
(KCl) ร้อยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ร้อยละ 34.3 

   แร่โพแทชที่พบในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นแร่คาร์นัลไลต์ มีความหนาเฉลี่ย 25.88 เมตร  
ที่ระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบได้ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอบ้านฝาง และ
อําเภอทางตอนไต้ของจังหวัด แร่คาร์นัลไลต์ของจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ประมาณ 27,800 ล้านเมตริกตัน และแร่ซิลไวต์มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ 580 ล้าน
เมตริกตัน 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มี 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆท้ังแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2561 – 2564)แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2563) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) รวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกลไกประชารัฐ
หลักการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกระดับเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดังวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาค
ดังต่อไปน้ี 
 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากน้ันได้ให้ความสําคัญกับการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯอย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองเพื่อร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
ร่วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯเพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน ” การพัฒนาประเทศให้
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้นโดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศดังน้ี 
 

วิสัยทัศน ์: “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคัง่ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ความม่ันคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติประเทศมีความมั่นคงใน 

เอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินและฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหารพลังงานและนํ้า 
 

ความม่ังคั่งคือประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองเศรษฐกิจมี 
ความสามารถในการแข่งขันสูงความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองความย่ังยืน
หมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมอย่างย่ังยืนและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทยปีพ.ศ. 2579 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ 
เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืนเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสังคมไทยที่เป็นธรรมมีความเหล่ือมล้ําน้อยระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ
ทันสมัยรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาค
และระดับโลกระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการ
ท่องเที่ยวตลาดคุณภาพการบริหารคุณภาพการค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นและคนไทยในอนาคต
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นพลเมืองที่ต่ืนรู้มีจิตสาธารณะและทํา
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกและเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นําไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้านดังน้ี 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา 

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งย่ังยืนและส่งเสริม 

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ 

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งความม่ันคงและพลังงานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 

ชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้าเน้นการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ (สศช.)ในวันที่ 13 กันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคทั้ง 4 ภาค
และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม(Focus Group) เช่นกลุ่มภาครัฐกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มภาคเยาวชนเพ่ือให้
ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญ 
กับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศอาทิความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการก่อการร้ายข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบกับการพัฒนาที่ผ่าน
มายังคงประสบปัญหาหลายๆด้านทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตตํ่าและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังน้ันการ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างเหมาะสมมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการวางแผนการพัฒนาที่คํานึงถึงการ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวท้ังในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดี 

ทั้งน้ีประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่งและย่ังยืน”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียวหากแต่มอง
ถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้าดังน้ันการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งใน
ส่วนของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12และต่อเน่ืองไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆไปจึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลสําเร็จของการ
พัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปีของการประกาศใช้แต่เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อ
ยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนที่สอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองกันไปตลอด 20 ปีตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งประกอบด้วย10 ยุทธศาสตร์สําคัญได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 
5 ปีที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวโดยมีหลักการสําคัญของแผนฯประกอบด้วย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
9-11 เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลางมีความพอประมาณมีเหตุผล
รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับภูมิสังคมการพัฒนาทุกด้านมีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและ
ระบบนิเวศน์มีความสอดรับเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันการพัฒนาในมิติหน่ึงไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อมิติอ่ืนๆสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองมี
คุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อมชุมชนวิถีชีวิตค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืนของประเทศ
อย่างแท้จริง 

2. คํานึงถึง “การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทย 
ให้เป็นพลังสําคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการโดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้มีความคิด
สร้างสรรค์มีความสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้นในมิติเศรษฐกิจพัฒนาคนท้ังด้าน
คุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่
กับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
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3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน” 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เป้าหมาย
และตัวช้ีวัดในด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ย่ังยืน 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯฉบับที่ 
12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่ม
ประชากรช้ันกลางให้กว้างขึ้นโดยกําหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและ
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้นนอกจากน้ีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป 

6. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯเป็นกลไกเช่ือมต่อในลําดับแรกที่จะกํากับและ
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละ
ด้านอย่างสอดคล้องกันแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงให้ความสําคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวม
พลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มี 
ลําดับความสําคัญสูงและได้กําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ได้อย่างแท้จริงรวมทั้งการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ผ่านๆมาแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือเป็นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการ
สําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในด้านต่าง ๆ 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ง 
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดังน้ัน 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความ
มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินสถานะของประเทศใน
ด้านต่างๆภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์(2) ความ
เหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้(4) ทุน
ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(5) มีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทยและ (6) มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 

การกําหนดเป้าหมายในด้านต่างๆในช่วงเวลา 5 ปีโดยคํานึงถึงการดําเนินการต่อยอด 
ต่อไปแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯฉบับน้ีจัดทําเป้าหมายและตัวช้ีวัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯฉบับที่
ผ่านมาเพ่ือให้กํากับและเช่ือมโยงกับการกําหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆได้
ชัดเจนขึ้นโดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆต้องแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงจาก
เป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธ์ิผลลัพธ์หลักๆกับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
แต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณรวมถึงความเช่ือมโยงถึงตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของ
ภาครัฐทั้งน้ีแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ได้ต้ังเป้าหมายในมิติหลักๆประกอบด้วย(1) คนไทยที่มี 
คุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความเป็น
พลเมืองต่ืนรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์
ต่อส่วนร่วมมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
มีความเป็นไทย(2) การลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงกลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบ
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการและมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการรวมท้ังมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 สําหรับมิติที่(4) ทุน
ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
ม่ันคงอาหารพลังงานและน้ําโดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นและรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(5) มีความ
ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพิ่มความเชื่อม่ันของ
นานาชาติต่อประเทศไทยความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศเป็นต้นและ(6) มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการปัญหาคอร์รัปช่ันลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้นเป้าหมาย
ทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

สําหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12  
ถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและกําหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในระยะ 5 ปีที่จะเป็นการวาง
พ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทางทั้งน้ีภายใต้
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่
ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธ์ิในแผนพัฒนาฯฉบับ
ต่อๆไปโดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเน่ืองของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหา
สําคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆและประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วงรวมท้ังประเด็นร่วมที่มีความ
เช่ือมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อเน่ืองกันไปตลอด 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่กําหนดในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมี 
รายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทั้งน้ีส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองน้ันเป็นการยากในการที่จะกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน
รายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาวเช่นยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จําเป็นต้องมีการกําหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเง่ือนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลาน้ันๆจึงจะ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการกําหนดกรอบที่เป็น
ประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่างๆซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการการพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบรวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์
ภายใต้การกําหนดและการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนาดังน้ันยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืนและ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐาน
เชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การดําเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธ์ิผลประกอบด้วย (7) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจและ (10) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยู่ระหว่างละติจูด๑๔◦๗’ถึง๑๘◦๒๗’เหนือและลองติจูด๑๐๐◦๕๔’
ถึง๑๐๕◦๓๗’ตะวันออกต้ังอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงโดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านตะวันออกและด้านเหนือมีแม่นํ้าโขงเป็นเส้นก้ันพรมแดนและ
ด้านใต้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักก้ันพรมแดน 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนที่รวม๑๐๕.๕๓ล้านไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีความลาด
เอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคล้ายกระทะแบ่งเป็น๒เขตใหญ่ได้แก่บริเวณแอ่งที่ราบโคราชอยู่บริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ามูลและชีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขาและบริเวณแอ่งสกลนครอยู่ทางตอนเหนือของ
ภาคต้ังแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่นํ้าโขงเทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครได้แก่
เทือกเขาภูพาน 

๑.๓ ภูมิอากาศมีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล้งแบ่งเป็น๓ฤดูคือฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานีฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและ
สันกําแพงก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราชซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้ง
กว่าแอ่งสกลนครจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือนครพนมฝนตกน้อยที่สุดคือนครราชสีมาฤดูหนาวช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็นได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน
จังหวัดที่มีอุณหภูมิตํ่าสุดคือจังหวัดเลย 

 ๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี๒๕๕๘มีพ้ืนที่รวม๑๐๕.๕๓ล้านไร่จําแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้๑๕.๖๗ล้านไร่หรือ
ร้อยละ๑๔.๘พ้ืนที่ทาการเกษตร๖๓.๘๕ล้านไร่หรือร้อยละ๖๐.๕และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ๒๕.๘๗ล้านไร่
หรือร้อยละ๒๔.๕ของพ้ืนที่ภาค 
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๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๕.๑ดินสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มนํ้าทําให้ขาดแคลนน้ําและขาดธาตุอาหารใต้ดินมีเกลือหินทําให้ดิน
เค็มจึงมีข้อจํากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 

๑.๕.๒ แหล่งน้ํามีลุ่มนํ้าขนาดใหญ่๓ลุ่มนํ้าได้แก่ลุ่มนํ้าโขงลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูลลํานํ้าหลักของภาคได้แก่
แม่นํ้าชีมีความยาวประมาณ๗๖๕กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยมีต้นนํ้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไป
รวมกับแม่นํ้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีแม่นํ้ามูลมีความยาวประมาณ๖๔๑กิโลเมตรต้นนํ้าอยู่ที่เทือกเขาสัน
กําแพงแล้วไหลลงสู่แม่นํ้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากน้ียังมีลํานํ้าสาขาย่อยได้แก่ลําปาวลํานํ้าอูนลํา
นํ้าสงครามลําเสียวลํานํ้าเลยลําน้าพองและลําตะคองรวมทั้งแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่เช่นหนองหาร (สกลนคร) และบึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากน้ียังมีแหล่งนํ้าบาดาลมีปริมาณนํ้าในเกณฑ์
เฉลี่ย๕-๑๐ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงที่ความลึกของบ่อประมาณ๓๐เมตรคุณภาพของนํ้าบาดาลมีต้ังแต่เค็มจัด
กร่อยและจืดเน่ืองจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือหากเจาะนํ้าบาดาลลึก
เกินไปอาจจะพบนํ้าเค็ม 

๑.๕.๓ ป่าไม้ในปี๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้จานวน๑๕.๖๕ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ๑๔.๘
ของพ้ืนที่ภาคหรือร้อยละ๑๕.๓ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศซึ่งยังตํ่ากว่าค่าเป้าหมายในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ๔๐ของพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ 

 

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 

๒.๑ โครงข่ายถนนเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาว
กัมพูชาและสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ 

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒ (ถนนมิตรภาพ) เช่ือมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑ (ถนน
พหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๒ (อุดรธานีสกลนครนครพนม) เช่ือมสู่สปป.ลาวผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่๓ (นครพนม-แขวงคําม่วน) และมีถนนที่เช่ือมโยงอุดรธานี-หนองคายเช่ือมสู่สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์) 

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor: EWEC) 
เช่ือมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมาจากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๒ (ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธ์ุมุกดาหาร) และเช่ือมสู่สปป.ลาวผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทางเช่ือมโยงการค้าการลงทุนภายใต้
กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) 
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๒.๑.๓เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก๒(East- West Economic Corridor : EWEC ๒)
เช่ือมโยงจากภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนามเข้าสู่สปป.ลาวทางด่านดากตะอ๋อกผ่านแขวงเซกอง
แขวงจําปาศักด์ิสปป.ลาวและเข้าสู่ไทยที่ด่านวังเต่า-ช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี 

๒.๒ รถไฟมีเส้นทางเช่ือมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นที่โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ๓เส้นทางได้แก่๑) กรุงเทพฯ-หนองคายเช่ือมสู่สปป.ลาว๒) 
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี๓) สายใหม่เช่ือมโยงบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนม 

๒.๓ สนามบินมี๙แห่งเป็นสนามบินนานาชาติ๒แห่งคืออุดรธานีและอุบลราชธานีและสนามบิน
ภายในประเทศ๗แห่งได้แก่ขอนแก่นนครพนมนครราชสีมาสกลนครบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดและเลย 

๒.๔ ด่านชายแดนมี๑๕ด่านถาวร๒๓จุดผ่อนปรนที่เป็นจุดเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการในภาคได้แก่รถไฟความเร็วสูง 
(กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) รถไฟทางคู่ (ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์
เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา) 

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค 

๒.๖.๑ ไฟฟ้ามีระบบสายส่งเช่ือมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่สําคัญ
ได้แก่เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เขื่อนลําตะคอง (นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร 
(อุบลราชธานี) 

๒.๖.๒ ประปามีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมืองประกอบด้วยการประปาส่วนภูมิภาคมี
หน่วยงานระดับเขต๓แห่งคือสานักงานเขตประปาเขต๖ (ขอนแก่น) สานักงานประปาเขต๗ (อุดรธานี) และ
สานักงานประปาเขต๘ (อุบลราชธานี) 

 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได ้

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ 

3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีขนาดเลก็มลูค่าผลิตภัณฑ์ภาคณราคาประจําปี๒๕๕๘เท่ากับ
๑,๓๒๗,๙๑๘ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ๙.๗ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๕ทีม่ีสัดสว่นร้อยละ๑๐.๔ของประเทศ 
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3.1.2 โครงสร้างการผลติพึง่พิงภาคบรกิารของภาครัฐภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในปี๒๕๕๘ภาค
บริการของภาครัฐมสีัดส่วนการผลิตร้อยละ๒๓.๓รองลงมาคือภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ๒๐.๘และ
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ๑๙.๕รายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการของภาครัฐและภาคเกษตรในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษปี
๒๕๕๙ 

3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่ํากว่าระดบัประเทศเกดิความเหลื่อมล้าํระหว่างภาคมากขึน้โดยปี๒๕๕๘มี
การขยายตัวร้อยละ๒.๓ซึ่งตํ่ากว่าการขยายตัวของประเทศที่มีการขยายตัวร้อยละ๒.๙เป็นผลมาจากการ
ชะลอตัวของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและภัยแลง้รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกตํ่าต่อเน่ือง
ทําให้รายได้ลดลงส่งผลกระทบต่ออํานาจซื้อของครัวเรือน 

3.1.4 รายได้เฉลี่ยตอ่ประชากรเพิม่ขึ้นแตยั่งต่าํกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศในป๒ี๕๕๘ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย๗๐,๙๐๖บาทต่อคนต่อปีซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ๒.๗เท่าและตํ่า
กว่ากทม. และปริมณฑลถึง๕.๔เท่าจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด๓อันดับแรกของภาคได้แก่จังหวัด
ขอนแก่น (๑๐๗,๖๐๗บาท) นครราชสีมา (๑๐๖,๐๐๐บาท) และอุดรธานี (๗๘,๐๙๕บาท) ส่วน๓อันดับ
สุดท้ายได้แก่จังหวัดหนองบัวลาภู (๔๑,๙๖๓บาท) ยโสธร (๔๗,๓๓๓บาท) และกาฬสินธ์ุ (๕๑,๑๔๗บาท) 

3.1.5 เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตที่สําคัญของภาคในปี๒๕๕๘
จังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนการผลิตร้อยละ๒๐.๐ของภาคและจังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ
๑๔.๑ของภาคในขณะที่จังหวัดอํานาจเจริญหนองบัวลําภูมุกดาหารบึงกาฬและยโสธรมีขนาดเศรษฐกิจเล็ก
ที่สุดของภาคมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ๒.๐ของภาค 

๓.๒ เศรษฐกจิรายสาขา 

๓.๒.๑ ภาคเกษตร 

1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศแต่รูปแบบการผลิตยังอาศัยน้าฝนเป็นหลักจึงมีผลิต
ภาพต่ําโดยในปี๒๕๕๘ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า๒๗๕,๙๒๐ล้านบาทพืชหลักของภาคได้แก่ข้าวอ้อย
โรงงานและมันสําปะหลังโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ๑๐๕ใน
พ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่างของภาคโดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดยโสธรศรีสะเกษ
สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดและทุ่งสัมฤทธ์ิครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์โดยผลผลิตเฉล่ีย
ต่อไร่ในภาพรวมตํ่ากว่าระดับประเทศเน่ืองจากทาการเกษตรแบบด้ังเดิมใช้สารเคมีสูงซึ่งในแต่ละปีมีการนา
เข้าวัตถุอันตรายทางเกษตรเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า๓พันล้านบาทต่อปีเป็นภาคที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยและมันสําปะหลัง
มากที่สุดของประเทศโดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธ์ุและ
อุดรธานีและมันสําปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและอุดรธานี 
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สําหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากขึ้นปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยร้อย
ละ๘๐.๐อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดยโสธรสุรินทร์มหาสารคาม
ศรีสะเกษร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานีส่วนอีกร้อยละ๒๐.๐อยู่ในภาคเหนือตอนบนตลาดข้าวอินทรีย์
ส่วนใหญส่่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป 

๒) มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุดแต่ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนเกือบต่ําสุดของ
ประเทศในปี๒๕๕๘มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร๖๓.๘๕ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ๔๒.๘ของประเทศโดย
พ้ืนที่ตอนล่างของภาคมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด๒๐.๓๐ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ๓๑.๘ของ
ภาคสําหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนมีเพียง๒๓.๒ไร่ต่อครัวเรือนตํ่ากว่าระดับประเทศท่ีมีขนาด
ฟาร์มถือครองต่อครัวเรือน๒๕.๓ไร่ต่อครัวเรือนจังหวัดที่มีเน้ือที่ถือครองทําการเกษตรมากที่สุดได้แก่จังหวัด
นครราชสีมาหนองบัวลําภูและเลยมีเน้ือที่ถือครอง๓๒.๒๘๓๐.๐๔และ๒๙.๗๗ไร่ต่อครัวเรือนตามลําดับ
จังหวัดที่มีเน้ือที่ถือครองทาการเกษตรตํ่าสุดของภาคได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมและศรีสะเกษโดยมีเนื้อ
ที่ถือครอง๑๗.๕๗๑๘.๒๕และ๑๙.๙๙ไร่ต่อครัวเรือนตามลําดับ 

๓) พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาคโดยมีเพียง๖.๓๘ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ของพ้ืนที่เกษตรซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศที่มีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ๒๐.๓ผลผลิตการเกษตรของภาคขึ้นอยู่กับสภาพ
ดินฟ้าอากาศเป็นหลักประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงด้านอาหารในพื้นที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร
มากท่ีสุดร้อยละ๑๕.๑ได้แก่จังหวัดกาฬสินธ์ุมีสัดส่วนร้อยละ๑๙.๔ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัดรองลงมา
พ้ืนที่ตอนล่างของภาคมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ๘.๗ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาและ
ยโสธรมีสัดส่วนร้อยละ๑๑.๒และ๑๑.๑ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัดตามลําดับ 

๓.๒.๒ภาคอุตสาหกรรม 

๑) อุตสาหกรรมแม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังมีบทบาทน้อยเม่ือเทียบกับระดับประเทศการผลิตส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้นสร้างมูลค่าเพิ่มต่ําโดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ๖.๕ของประเทศในปี๒๕๕๘มี
มูลค่าณราคาประจําปี๒๔๔,๐๒๗ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจาก๒๒๕,๘๗๓ล้านบาทในปี๒๕๕๕และมีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ๓.๗ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวระดับประเทศที่มีการขยายตัวร้อยละ๑.๕โดยอุตสาหกรรม
ของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลักอาทิจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมาสําหรับโครงสร้างการ
ผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติกและสิ่งทอเร่ิมมีบทบาทมากขึ้นและเป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้กับภาคซึ่งอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ๙๘.๙ของภาคส่วน 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัดโดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด๕อันดับแรกของภาคได้แก่
จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาชัยภูมิและสกลนครสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาบึงกาฬอุดรธานีและบุรีรัมย์สําหรับอุตสาหกรรมที่เคย
เป็นฐานรายเดิมของภาคเริ่มมีแนวโน้มลดลงอาทิอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายจากร้อยละ๔.๕เหลือเพียง
ร้อยละ๓.๓ของสาขาอุตสาหกรรมเน่ืองจากผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าเพ่ิมขึ้นเป็นวันละ
๓๐๐บาทส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าส่วน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดดําเนินการแล้ว๖รายปริมาณการ
ผลิตเฉล่ีย๑.๖ล้านลิตรต่อวันหรือร้อยละ๓๖.๓ของการผลิตรวมทั้งประเทศ 

๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบันมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม๓แห่งแต่เปิด 

ดําเนินการแล้ว๒แห่งคือบริษัทเขตอุตสาหกรรมสุรนารีจํากัดและบริษัทนวนครจํากัด (มหาชน) จังหวัด
นครราชสีมามีโรงงานต้ังอยู่๒๒โรงงานส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รถยนต์
สุขภัณฑ์และพลาสติกนอกจากน้ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัทเมืองอุตสาหกรรม
อุดรธานีจํากัดจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีซึ่งเป็นโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดําเนินการมีพ้ืนที่ประมาณ๒,๒๑๙ไร่ในท้องที่ตําบลโนนสูงและตําบลหนองไผ่อําเภอเมือง 

๓.๒.๓ การค้าชายแดน 

๑) การค้าชายแดนมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดและมีบทบาทสําคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาคมากขึ้นโดยในปี๒๕๕๙มีมูลค่าการค้าชายแดน๒๗๓,๓๙๖.๓๙ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ๒๒.๘ของการค้า
ชายแดนทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๑๔.๘ในปี๒๕๕๕โดยการส่งออกมีมูลค่า๑๖๗,๑๑๒.๔๐ล้านบาทและ
การนําเข้ามีมูลค่า๑๐๖,๓๐๐.๒๔ล้านบาทเกินดุลการค้า๖๐,๘๑๒.๑๖ล้านบาทจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศจีนสินค้าส่งออกที่สําคัญได้แก่นํ้ามันดีเซลและเบนซินรถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าส่งออก
ที่ผลิตจากนอกภาคสินค้านําเข้าที่สําคัญได้แก่ทองแดงและผลิตภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์
ติดต้ัง (โทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์อุปกรณ์) ไม้แปรรูปผักและของปรุงแต่งจากผักเป็นต้นผลจากการเปิดสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่๓ (นครพนม-คําม่วน) เมื่อปลายปี๒๕๕๔ส่งผลให้มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร
นครพนมเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นผลมาจากผู้ประกอบการย้ายฐานการนําเข้า-ส่งออกจากด่านศุลกากร
มุกดาหารมายังด่านนครพนมเน่ืองจากเส้นทาง R๑๒จากนครพนม-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้หรือจาก
จีน-เวียดนาม-ไทยเป็นเส้นทางสั้นที่สุดโดยระยะทางจากชายแดนนครพนม-หนานหนิงประมาณ๑,๐๓๓
กิโลเมตรขณะที่มุกดาหาร-หนานหนิงประมาณ๑,๒๙๔กิโลเมตร 
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๒) โครงสร้างของมูลค่าการค้าชายแดนจําแนกตามประเทศคู่ค้าของภาคพบว่าในปี๒๕๕๙การค้ากับสปป.
ลาวมีมูลค่าการค้าเท่ากับ๑๖๔,๑๐๒.๔๕ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ๖๐.๐ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งภาคโดย
ผ่านด่านศุลกากรหนองคายมุกดาหารและด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีคิดเป็นร้อยละ๓๙.๐๓๗.๘และ
๙.๙ของมูลค่าการค้ากับสปป.ลาวตามลําดับสําหรับการค้าประเทศเวียดนามมีมูลค่าการค้า๕๓,๘๐๔.๒๕
ล้านบาทและประเทศจีนตอนใต้มูลค่าการค้า๕๐,๘๕๒.๖๓ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ๑๙.๗และ๑๘.๖
ตามลําดับแนวโน้มการค้าชายแดนมีความสําคัญมากขึ้นส่วนใหญ่ผ่านด่านศุลกากรนครพนมสาหรับมูลค่า
การค้าประเทศกัมพูชามีเพียงร้อยละ๑.๗ของมูลค่าชายแดนทั้งภาค 

๓.๒.๔ การท่องเที่ยว 

๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่สําคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาภูหลวงภูเรือและภู
กระดึงจังหวัดเลยรวมทั้งการท่องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวบริเวณเมืองชายแดนริมแม่น้า
โขงเช่ือมโยงเพ่ือนบ้าน 

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคต่ํากว่าร้อยละ๕ของรายได้การท่องเที่ยวทั้งประเทศในปี๒๕๕๙ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนนักท่องเท่ียว๓๗.๒๘ล้านคนคิดเป็นร้อยละ๑๔.๑ของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศและมีรายได้จากการท่องเท่ียว๗๓,๘๙๒.๗๐ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ๓.๔ของรายได้ท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศและรายได้จากการท่องเท่ียวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ๙๕.๔
ชาวต่างชาติร้อยละ๔.๖สาหรับระยะเวลาพํานักเฉลี่ยลดลงจาก๒.๔๖วันในปี๒๕๕๕เหลือเพียง๒.๓๑วัน
และค่าใช้จ่ายต่อหัวเพ่ิมขึ้นจาก๙๘๑.๐บาทต่อวันในปี๒๕๕๕เป็น๑,๑๓๔.๗๕บาทต่อวันในปี๒๕๕๙ 

๓) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด
ประมาณ๑๗.๖ล้านคนต่อปีสร้างรายได้ประมาณ๓.๒๖หม่ืนล้านบาทต่อปีในปี๒๕๕๙รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีนักท่องเที่ยวประมาณ๑๒.๙ล้านคนต่อปีสร้างรายได้๒.๔๙หมื่นล้านบาทต่อปี
และในพ้ืนที่ตอนกลางของภาคมีนักท่องเที่ยวประมาณ๖.๗ล้านคนต่อปีสร้างรายได้๑.๖๓หมื่นล้านบาทต่อปี
จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากที่สุดส่วนจังหวัดอํานาจเจริญมีจํานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ตํ่าที่สุดทั้งน้ีการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้านอาทิความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเท่ียวอยู่ห่างไกลกันการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการ
ท่องเท่ียวในช่วงระยะเวลาสั้นๆสิ่งอํานวยความสะดวกและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐานรวมถึง
ขาดการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและปฏิทินการท่องเที่ยว 
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๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ําเป็นอันดับสองของประเทศโดยในปี๒๕๕๘มี
รายได้เฉลี่ย๒๑,๐๙๓บาทต่อเดือนตํ่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศท่ี๒๖,๙๑๕บาทต่อเดือน 

๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศแต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
โดยในปี๒๕๕๘มีจํานวนครัวเรือนที่เป็นหน้ี๓.๕๐ล้านครัวเรือนมากกว่าทุกภาคหรือมีสัดส่วนร้อยละ๓๓.๘
ของครัวเรือนที่เป็นหน้ีทั้งประเทศและหน้ีสินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย๑๖๐,๖๗๕บาทเพ่ิมขึ้นจาก๑๓๗,๖๖๓
บาทในปี๒๕๕๔และสูงกว่าหน้ีสินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่๑๕๖,๗๗๐บาทโดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคา
สินค้าเกษตรตกตํ่าและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทําให้รายได้ไม่พอรายจ่ายเม่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ของการ
กู้ยืมพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเพ่ือทําการเกษตรและนําไปใช้ลงทุนใน
สินทรัพย์เช่นบ้านรถยนต์มากกว่าการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

๔. ประชากรและสังคม 

๔.๑ ประชากร 

๔.๑.๑ จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศปี๒๕๕๙มีจํานวนประชากร๒๑.๙๕ล้านคนหรือ
ร้อยละ๓๓.๓ของประเทศเพ่ิมขึ้นจาก๒๑.๕๙ล้านคนในปี๒๕๕๔และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วง
ปี๒๕๕๔-๒๕๕๙โดยเฉลี่ยร้อยละ๐.๓ตํ่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ๐.๖โดยจังหวัด
นครราชสีมามีประชากรมากที่สุด๒.๖๓ล้านคนรองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร๑.๘๖ล้านคน
และจังหวัดขอนแก่นมีประชากร๑.๘๐ล้านคนคิดเป็นร้อยละ๑๒.๐๘.๕และ๘.๒ของประชากรภาคตามลําดับ 

๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมาก
ขึ้นโดยในปี๒๕๕๔มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ๑๔.๙เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ๑๘.๕ในปี๒๕๕๙ซึ่งสูงกว่าร้อย
ละ๑๖.๕ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศจึงทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ
มากขึ้นจากประชากรวัยแรงงาน๔.๑๖คนดูแลผู้สูงอายุ๑คนในปี๒๕๕๔เป็นประชากรวัยแรงงาน๓.๓๑คน
ดูแลผู้สูงอายุ๑คนในปี๒๕๕๙ 

๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้นปี๒๕๕๔มีประชากรเมืองจานวน๔.๓๒ล้านคนหรือร้อยละ๒๐.๐ของ
ประชากรทั้งภาคเพ่ิมขึ้นเป็น๔.๔๕ล้านคนหรือร้อยละ๒๐.๓ของประชากรทั้งภาคในปี๒๕๕๙โดยจังหวัด
มหาสารคามมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากท่ีสุดร้อยละ๑๘.๐รองลงมาได้แก่จังหวัดขอนแก่น
ร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ๑๔.๙๘.๒และ๖.๖ตามลําดับซึ่งส่วน 
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ใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและการศึกษาจึงทําให้ประชากรอพยพเข้าไป
ทํางานและอาศัยจานวนมาก 

๔.๒ แรงงาน 

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาแรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมากในปี๒๕๕๙มีกําลัง
แรงงาน๙.๖๙ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรร้อยละ๔๙.๙ของกําลังแรงงานของภาคจํานวนแรงงานที่มี
ความรู้ระดับประถมลดลงจากร้อยละ๕๘.๑ในปี๒๕๕๔เป็นร้อยละ๕๗.๐ในปี๒๕๕๙มีความรู้ระดับมัธยมต้น
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๑๕.๔ในปี๒๕๕๔เป็นร้อยละ๑๗.๕ในปี๒๕๕๙ระดับมัธยมปลายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๑๐.๗
ในปี๒๕๕๔เป็นร้อยละ๑๑.๗ในปี๒๕๕๙แรงงานระดับอาชีวะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ๒.๔ในปี๒๕๕๔เป็น
ร้อยละ๒.๑ในปี๒๕๕๙ระดับอุดมศึกษาลดลงจากร้อยละ๑๒.๓ในปี๒๕๕๔เป็นร้อยละ๙.๗ในปี๒๕๕๙ทําให้
ผลิตภาพแรงงานตํ่า 

๔.๓ การศึกษา 

๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับโดยระดับอุดมศึกษามี๕๓แห่งครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดแยกเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ๓๖แห่งเอกชน๑๐แห่งและสถาบันวิทยาลัยชุมชน๗แห่งในจํานวนน้ีเป็นสถาบันวิจัย๑๒
แห่งซึ่งมากที่สุดในประเทศ 

๔.๓.๒ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประเทศในปี๒๕๕๙ประชากรมีจํานวนปี
การศึกษาเฉลี่ย๘.๕ปีซึ่งตํ่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย๙.๔ปีโดยจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนปี
การศึกษาเฉลี่ยสูงสุด๙.๑ปีรองลงมาได้แก่จังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีและมหาสารคาม๘.๙๘.๘และ๘.๘ปี
ตามลาดับขณะที่จังหวัดเลยและสกลนครมีจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียต่าสุด๗.๙ปี 

๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ําโดยผลการสอบ O-NET ช้ันม.๓ (๕วิชาหลัก) ในปี
การศึกษา๒๕๕๔มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ๓๗.๒ลดลงเป็นร้อยละ๓๖.๔ในปี๒๕๕๙ซึ่งยังตํ่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ๕๐ในทุกวิชาเม่ือพิจารณาในรายวิชาปี๒๕๕๙พบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดร้อยละ
๒๗.๐และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ๔๗.๓รองลงมาได้แก่วิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ๔๔.๗๓๓.๗และ๒๙.๓ตามลาดับสาเหตุสําคัญส่วนหน่ึงมาจากความพร้อมทางเชาว์ปัญญาของ
เด็กวัยเรียนที่เป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก 
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๔.๔ สาธารณสุข 

๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่มีจํานวนโรงพยาบาลรัฐบาลจํานวน
๓๒๔แห่งแยกเป็นโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙๓แห่งโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๔แห่งโรงพยาบาลศูนย์ 
(รพศ.) ๗แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จานวน๓,๔๗๑แห่ง 

๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลาดับและมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคประจํา
ถิ่นโดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้นจากแพทย์๑คนต่อประชากร๔,๓๓๒คนในปี๒๕๕๔เป็น
๓,๒๐๗คนในปี๒๕๕๘และมีแพทย์เฉพาะทางที่เช่ียวชาญด้านการรักษาโรคไตโรคหัวใจมะเร็งท่อนํ้าดีและ
การผ่าตัดน่ิวในถุงนํ้าดีอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาคจังหวัดที่มี
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมากได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาและขอนแก่นจํานวน๒,๙๖๐๒,๘๑๔
และ๑,๒๖๕คนตามลําดับ 

๔.๔.๓ ยังมีปัญหาความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อนํ้าดีอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในภาคเพ่ิมขึ้นจาก๘๔.๕ต่อ
ประชากรแสนคนในปี๒๕๕๔เป็น๑๐๐.๙ต่อประชากรแสนคนในปี๒๕๕๘โดยจังหวัดขอนแก่นมีอัตราของ
ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีสูงสุด๑๗๙.๒ต่อประชากรแสนคนรองลงมาได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดและอุดรธานี
๑๖๗.๘และ๑๕๖.๕ต่อประชากรแสนคนตามลําดับทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากค่านิยมความเช่ือและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจากปลานํ้าจืดมีเกล็ดแบบดิบๆหรือสุกๆดิบๆที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ 

๔.๔.๔ มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางเชาว์ปัญญาวัยเด็กโดยค่าเฉลี่ย
เชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่๑มีแนวโน้มลดลงและตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศปี๒๕๕๙มีค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญาที่ระดับ๙๔.๕ลดลงจากระดับ๙๖.๐ในปี๒๕๕๔และตํ่ากว่าประเทศที่
มีค่าเฉล่ีย๙๘.๒โดยจังหวัดที่มีค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญาตํ่าสุด๓อันดับแรกของภาคได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี
อํานาจเจริญและมุกดาหารมีค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญา๘๗.๗๙๐.๘และ๙๑.๓ตามลาดับอันเน่ืองมาจากปัญหา
โภชนาการของแม่และเด็ก 

๔.๕ สัดส่วนคนจน 

สัดส่วนคนจนลดลงมากแต่ยังคงสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนการกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นสัดส่วนคนจน
ของภาคลดลงจากร้อยละ๑๘.๑ในปี๒๕๕๔เป็นร้อยละ๑๐.๓ในปี๒๕๕๘สูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศท่ี
มีอัตราร้อยละ๗.๒โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีสัดส่วนคนจนสูงสุดร้อยละ๒๓.๓รองลงมาได้แก่จังหวัดกาฬสินธ์ุร้อย
ละ๑๗.๘และจังหวัดยโสธรร้อยละ๑๗.๓ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้นโดยสัมประสิทธ์ิการ
กระจายรายได้ปรับจาก๐.๔๖ในปี๒๕๕๔เป็น๐.๔๓ในปี๒๕๕๘ 
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลงในปี๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้จํานวน๑๕.๖๕
ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ๑๔.๘ของพ้ืนที่ภาคหรือร้อยละ๑๕.๓ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศในช่วงปี 255๕-
2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ๐.๓โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อ
พ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่จังหวัดมุกดาหารรองลงมาคือจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งน้ีเน่ืองจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น 

๕.๑.๒ ปริมาณการกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลงซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณนํ้าท่า
รายปี๕๕,๑๕๘ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีมีอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่๑๒แห่งความจุในการกักเก็บนํ้า๘,๓๖๘ล้าน
ลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ๑๕.๒ของปริมาณน้ําท่ารายปีและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําในอ่างเก็บ
น้าขนาดใหญ่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ๒.๕ในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๙โดยในปี๒๕๕๙อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ของภาคมี
ปริมาณการกักเก็บเพียง๓,๗๗๕ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ๔๕.๑ของความจุทั้งหมดซึ่งลดลงจากปี
๒๕๕๕จํานวน๓,๓๔๕ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ๘๘.๖จําเป็นต้องบริหารจัดการให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นตามจํานวนประชากรการขยายตัวของเมืองและการขยายพ้ืนที่การเกษตร 

๕.๑.๓ คุณภาพแหล่งน้ํามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะลําตะคองตอนล่างจากการสํารวจแหล่งนํ้า
สําคัญๆ๑๑แห่งได้แก่ลําน้าชีลําปาวลํานํ้ามูลนํ้าอูนนํ้าสงครามลําชีลําเสียวลํานํ้าเลยนํ้าพองลําตะคอง (บน
และล่าง) และแหล่งนํ้าขนาดใหญ่๑แห่งคือหนองหารมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยปี๒๕๕๔แหล่งนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์ดีจานวน๘แห่งคิดเป็นร้อยละ๖๖.๗แหล่งนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้จํานวน๓แห่งคิดเป็นร้อยละ๒๕.๐ส่วนปี
๒๕๕๘แหล่งนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีเหลือเพียง๖แห่งคิดเป็นร้อยละ๕๐.๐แหล่งนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้จํานวน๔แห่ง
คิดเป็นร้อยละ๓๓.๓โดยแม่นํ้าสงครามและหนองหารมีคุณภาพดีมาโดยตลอดโดยลําตะคองตอนล่างและน้ํา
พองมีคุณภาพเสื่อมโทรมโดยปัญหาคุณภาพแหล่งนํ้าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นนับจากปี๒๕๕๕เน่ืองมาจากน้ําเสีย
ชุมชนหลายพ้ืนที่ยังไม่มีระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

๕.๑.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยในปี๒๕๕๙มีปริมาณทั้งสิ้น๗.๓๐ล้านตันคิดเป็นร้อยละ
๒๖.๙ของปริมาณขยะทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี๒๕๕๘จํานวน๐.๑๒ล้านตันหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ๓.๑ในช่วงปี
๒๕๕๖-๒๕๕๙จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ๕.๑แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับประเทศคิดเป็นร้อยละ๓๒.๘เน่ืองจากปี๒๕๕๗
รัฐบาลได้จัดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีการดําเนินงานเก่ียวกับปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการกําจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพ่ิมขึ้นโดยมีปริมาณขยะที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง๑.๐๓ล้านตันในปี๒๕๕๙
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หรือคิดเป็นร้อยละ๑๐.๖ของขยะท่ีถูกกําจัดถูกต้องทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี๒๕๕๘จํานวน๐.๑๗ล้านตัน
นอกจากน้ีสัดส่วนปริมาณขยะที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับขยะทั้งหมดของภาคยังคงมีค่อนข้างน้อย
มีเพียงร้อยละ๒๘.๑เพ่ิมขึ้นจากปี๒๕๕๘คิดเป็นร้อยละ๘.๓ 

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 

๕.๒.๑ การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๙มีจํานวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
๒๔.๙โดยปี๒๕๕๙เกิดไฟไหม้ป่าจํานวน๑,๕๖๐ครั้งพ้ืนที่ถูกไฟไหม้๒๖,๗๐๙ไร่เพ่ิมขึ้นจากปี๒๕๕๕จํานวน
๗๑๖คร้ังและจํานวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้๑๖,๘๘๑ไร่โดยในระหว่างปี๒๕๕๔-๒๕๕๙เกิดไฟไหม้ป่าเฉล่ีย
๑,๑๐๖ครั้งต่อปีคิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย๑๕,๓๙๔ไร่ต่อปีโดยปี๒๕๕๖มีจํานวนคร้ังที่เกิดไฟไหม้ป่ามาก
ที่สุด๑,๕๗๔ครั้ง 

๕.๒.๒ พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่ริมแม่นํ้าและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
จากนํ้าป่าไหลหลากในปี๒๕๕๗มีจํานวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยจํานวน๕,๑๒๗หมู่บ้านคิดเป็นร้อย
ละ๑๖.๒ของหมู่บ้านทั้งภาคเพ่ิมขึ้นจากปี๒๕๕๕ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง๑,๐๑๓หมู่บ้านหรือ
ร้อยละ๓.๒ของหมู่บ้านทั้งภาคส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดที่มีแม่น้าสําคัญในภาคไหลผ่านลงสู่แม่นํ้าโขง
โดยจังหวัดอุบลราชธานียโสธรอํานาจเจริญนครพนมและมุกดาหารเป็นพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด
จํานวน๒,๖๐๓หมู่บ้าน 

๕.๒.๓ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีในปี๒๕๕๔มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งจานวน๒๖,๐๐๙หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ๘๒.๔ของหมู่บ้านทั้งภาคและในปี๒๕๕๘หมู่บ้านประสบภัยแล้งจานวน๕,๐๑๔หมู่บ้านคิด
เป็นร้อยละ๑๕.๙ของหมู่บ้านทั้งภาคเน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถในการอุ้มนํ้าตํ่า
ขาดระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรนํ้าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้งบ่อบาดาลขาดการ
บํารุงรักษาการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกจึงทําให้ภาคประสบภัยแล้งเป็นประจําทุกปี
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค 
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        2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย๔จังหวัดได้แก่ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด 

- ทิศเหนือติดต่อกับจ.เลยหนองบัวลําภูอุดรธานีและจ.สกลนคร 

- ทิศใต้ติดต่อกับจ.ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรมัย์และนครราชสมีา 

- ทิศตะวันออกติดต่อกับจ.มุกดาหารยโสธร 

- ทิศตะวันตกติดต่อกับจ.ชัยภูมิเพชรบูรณ์ 

 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดในห้วง
ระยะเวลาพ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพบริบทของการพัฒนาท่ีผ่านมาและในอนาคตรวมทั้งสภาพของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ดังน้ี 

                     “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรปูสนิคา้เกษตรเช่ือมโยงการบรกิารการทอ่งเทีย่วและ 

โลจิสตกิสส์ู่อนุภูมิภาคลุ่มนา้โขง” 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพฒันากลุ่มจังหวัด 

๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 

2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 74 
 

 

ประเดน็การพฒันา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กําหนดประเด็นการพัฒนาวัตถุประสงค์
เป้าหมายตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนารวม 3 ประเด็นการพัฒนา
รายละเอียดดังน้ี 

ประเดน็การพฒันาที๑่การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑) วัตถุประสงค ์

๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

๒.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

2.3) จานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

๓) แนวทางการพฒันา 

๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 

๓.๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 

3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า 

3.4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

 

ประเดน็การพฒันาที่๒การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์ 

๑) วัตถุประสงค ์

๑.๑) เพ่ิมมูลคา่การค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 

๑.๒) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
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๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบรกิารกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

๒.๒) ผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

๓) แนวทางการพฒันา 

๓.๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

3.2) พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ์

๓.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 

๓.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

 

ประเดน็การพฒันาที๓่การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

๑) วัตถุประสงค ์

เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองเพ่ิมขึ้น 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

2.2 มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 

๓) แนวทางการพฒันา 

๓.๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๓.๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

๓.๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมในภูมิภาค 
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3. แผนพฒันาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

เป้าหมายการพฒันา “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” 

พนัธกิจ  

 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน สําหรับคนทุกกลุม่ในสังคม                    

 2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ 

ตรงกับความต้องการของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง               

 3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สูก่ารเป็น Smart City และ  

MICE City     

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพฒันาจังหวัด 

 1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3 

 2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่   

 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  

 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน  
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ประเดน็การพฒันา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

   แนวทางการพัฒนา   

  1.1ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 

     - แผนงาน 

   1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 

   1.3 เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 

   1.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

 มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  ข้าว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
  มันสําปะหลัง  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
  อ้อย  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

 รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3 ต่อปี 
 รายได้จากการจําหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 28.5 (ระหว่างปี 

2561 – 2564) 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 

 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

   แนวทางการพัฒนา   

  2.1สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

   2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 
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   ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

 สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3  
 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.  เพ่ิมร้อยละ 0.5 ต่อปี 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับช้ันสูงสุดของทุกสังกัด 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
 สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน                ร้อยละ 100 
 

   ประเด็นการพฒันาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

   แนวทางการพัฒนา   

  3.1บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน 

   3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   3.4 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

   ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

 พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 15,000 ไร ต่อปี 
 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

เฉลี่ยร้อยละ 74.22 (ระหว่างปี 2561 – 2564) 
 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 77 
 จํานวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 4,200ไร่ ต่อปี 

    

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   แนวทางการพัฒนา   

  4.1ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

   4.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
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   4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 

   4.4 การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   4.5 ป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด          

   ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
 ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ (ตามเป้าหมายที่กําหนด) ของคดีที่รับแจ้ง  
 ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม

เป้าหมายที่กําหนด) ของคดีที่รับแจ้ง 
 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  - จํานวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 

     - จํานวนหมู่บ้านสีแดง  ลดลง  ร้อยละ 0.5 

 

 ประเดน็การพฒันาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   
(Smart City)  และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions  : MICE City) 

   แนวทางการพัฒนา   

  5.1การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผน Khonkaen 
Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

   5.2 การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา 

   5.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

   ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

 จํานวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี 
 จํานวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมขึ้น 3 แห่ง ต่อปี 
 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น 

วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
       และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์  

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

แนวทางพัฒนา 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบ  
 1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
 1.3 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

 1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน 
การจราจร และการลดอุบัติเหตุ 

 

 4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางพัฒนา 

 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
 2.4 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
 2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรกัษา
ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 
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4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

แนวทางพัฒนา 

 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุก
เพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3.3 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
 3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี
เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
 3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชน
ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
                                      อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

 4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
 4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นนํ้าลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 4.3 พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า แหล่งนํ้าใต้ดินและการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 4.4 เพ่ิมประสทิธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
 4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตาม
ศักยภาพ 
                   4.8 ส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทสม. 
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4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 

 5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรม
ในพ้ืนที ่
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
                   5.6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งสู่แหล่งเกษตร 
 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเสริมสร้างสุขภาวะ 

แนวทางการพัฒนา 

 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมใน
ระดับปฐมภูมิ 
 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหม้ีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 6.3 สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ
เช่ือมโยงกับการดูแลสขุภาพ  
 6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐาน (อสม) , ทสม. และพัฒนา
รูปแบบการบริการประชาชน 
 6.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนา
ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

   เพื่อการแข่งขัน-ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

 7.1 เสรมิสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก
และเยาวชน 
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 7.2 อนุรักษ์ สบืสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแขง็และสามารถแข่งขันได้ 

 7.4 พัฒนา สง่เสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
 
4.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                        

แนวทางการพัฒนา 

 8.1 ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน 
 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมใ่นการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปน็องค์กรการพฒันาแบบบูรณาการ มุ่งม่ันพัฒนาขอนแก่นเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทศัน:์  

    1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจรยิธรรม     
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 

    2.อนุรักษ ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  

1. ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ด ี
2. เดก็และเยาวชนได้รับการพฒันาทักษะชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค:์ 

1. จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายจปฐ. 
2. จํานวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
3. จํานวนแหลง่เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพฒันา :  

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
 3. ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุน 
การเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

 5. อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดก 
ของคนรุ่นต่อไป 

 6. ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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และเผยแพร่สู่สังคม 

แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คน 
ทุกช่วงวัย2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ
อย่างครบวงจร                                                        
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร                                       
4.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
กีฬา เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพ
ไปสู่กีฬาอาชีพ                                                     
5.อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
ท่ีดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป                            
6.ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยง 
สู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่สู่สังคม  

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมไทย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม  สนับสนุนการ 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่น
กีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ
และเผยแพร่สู่สังคม 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
- การเสริมสร้างสุขภาวะ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยสนับสนนุ : กองแผนและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาการศึกษา 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทศัน:์  

1. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: 

1. ร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด 

2. จํานวนสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรอง 

แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิ
สังคม 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 87 
 

 

 แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียน
และบุคลากรทางการศึกษา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน่วยสนับสนนุ : กองแผนและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาเมืองและชุมชน 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทศัน:์  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม  
และได้มาตรฐาน 

2. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริการสาธารณะ 

3. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  

1. ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดอย่างครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค:์ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แนวทางการพฒันา :  

1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอ
ให้ได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้
มาตรฐานสะดวก สะอาดและปลอดภัย 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง
และชุมชน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

 5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 89 
 

 

แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอให้ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการ
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐานสะดวก สะอาด
และปลอดภัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ 
และสาธารณูปโภค 

5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco 
City) 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่
เมืองนเิวศน์ (Eco City) 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น:  

- การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและ
อาเซียน 

- การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หน่วยรับผิดชอบหลัก : สํานักการช่าง/กองกิจการขนส่ง  

หน่วยสนับสนนุ : กองแผนและงบประมาณ/สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทศัน:์  

   1. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมือง 
ที่น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค:์ 

1. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ ปี) 

แนวทางการพฒันา :  

 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

 2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
ครบวงจร 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

 5.ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

 2.ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 5.ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบ
อาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น:  

- การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

-   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองแผนและงบประมาณ/สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยสนับสนนุ : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทศัน:์  

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 
ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ :  

1. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค:์ 

1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าชุมชน ป่าต้นนํ้า ที่มีการปลูกฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

2. จํานวนแหลง่นํ้าผิวดิน/ใต้ดินที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 

3. จํานวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

แนวทางการพฒันา :  

 1. สนับสนุน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  รักษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร  
 2. พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้
เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
 3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 
 4.เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
 5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
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แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  รักษาป่าและป่าต้นน้ําลําธาร 

2. พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให้เพียงพอกับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 

3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบ
ครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

4.เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี 

5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  รักษาป่า
และป่าต้นน้ําลําธาร  

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู
แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให้เพียงพอ
กับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสยีชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น:  

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองแผนและงบประมาณ 

หน่วยสนับสนนุ : สํานักการช่าง/สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทศัน:์  

   1. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  

1. ระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของ อบจ.ขก.มีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค:์ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นําไปปฏิบัติ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเงินรายได้ที่อบจ.ขก.จัดเก็บเอง 
4. ร้อยละของโครงการตามข้อเสนอของประชาคมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพฒันา :  

 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 
 3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
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แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน
การคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 

 3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการ
บริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น:  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง  

หน่วยสนับสนนุ : กองแผนและงบประมาณ/กองกิจการสภาฯ/กองพัสดุและทรัพย์สิน  
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จุดยืนทางยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับภาพรวมของจังหวัด  
ตามกฎหมายที่จัดต้ัง ยังต้องมีหน้าที่ในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรในเขตจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังน้ัน การวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้
พิจารณาบทบาท อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย  

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามประกาศที่คณะกรรมการ

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
- บริบทการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 6 ด้าน คือ 

(1)ด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
(2)ด้านการพัฒนาการศึกษา 
(3)ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
(4)ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(5)ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
(6)ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาอปท. 
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

1.การพัฒนา
คุณภาพคน และ
สังคม 

1.การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู ่
6.การเสริมสร้างสุข
ภาวะ 
 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกจิเพื่อ
เพิ่มขีดความ 
สามารถทางการ
แข่งขัน และ
เชื่อมโยงโอกาสจาก
ประเทศลุ่มน้ําโขง 
2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 
4.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

2.การพัฒนาขดี
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า 
การบริการ และ      
โลจิสติกส์ 
3.การเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร 
 

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
5.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศฯ 
 

1.ด้านความม่ันคง 
3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

2.การพัฒนา
การศึกษา 

3.การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 
 

 1.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
2.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม 

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

3.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 
 

1.การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู ่
2.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกจิเพื่อ
เพิ่มขีดความ 
สามารถทางการ
แข่งขัน และ
เชื่อมโยงโอกาสจาก
ประเทศลุ่มน้ําโขง 
4.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 
 

2.การพัฒนาขดี
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า 
การบริการ และ      
โลจิสติกส์ 
3.การเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร 
 

3.การสร้างความ
เข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
9.การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 
 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแขง่ขัน 
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ยุทธศาสตร ์
อบจ.ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาอปท. 
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

3.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 
(ต่อ) 

 5.การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน

การเป็นเมือง
อัจฉริยะ ZSmart 

City) และเมืองแห่ง
การประชุมสัมมนา 

 10.ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

 

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
 

5.การพัฒนา 
การเกษตรยัง่ยนื 
7.การสร้างเสรมิทุน
ทางสังคมให้
เข้มแขง็และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การ แขง่ขัน ภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกจิ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแขง่ขัน 
 

1.การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรทีเ่ป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2.การส่งเสริมการค้า 
การบริการ และ      
โลจิสติกส์ 
3.การเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร 
 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม 
3.การสร้างความ
เข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแขง่ขัน 
4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
 

5.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
 

4.การบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 

 4.การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

5.ด้านการสร้าง
ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 

6.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ด ี
 

8.การพัฒนาการ
บริหารภาครฐั 
ภายใต้หลักธรรม
มาภิบาล 
 

6.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 6.การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ป้องกันทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จากการประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีดังน้ี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากร
บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบทุกด้าน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ 

2.  เป็นองค์กรที่สามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 3. ต้ังอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้านของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข และยังเป็นที่ต้ังของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ ที่
พร้อมจะให้การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใน
อนาคตต่อไป 
 4. เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ 
 5. จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีผูกเสี่ยว ที่เป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และโดดเด่น  
 6. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได้ 
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จุดอ่อน(Weaknesses) 

 1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้
ทักษะความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมท้ังระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหม่  
  
 2. มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพ้ืนที่ ทําให้ไม่
สามารถดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากได้ 
 3. ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักวิจัย นักการศึกษา 
นักวิเคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
 
โอกาส (Opportunity) 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง 
 2. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 กําหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้นทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจถ่าย
โอน 
 3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 5. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการกํากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
 6. .นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 

 1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ 
และติดตามการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ขอนแก่นประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ําซาก เช่น ภัยแล้ง นํ้าท่วม และเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเช่น ดิน และป่าไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุ่นรับ
วัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทําให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
 4. การกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 5. การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของตัวเมือง ทําให้
เกิดปัญหาสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 6. แนวโน้มราคานํ้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 7. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง  เช่นโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก คุกคาม   
สุขภาวะของประชาชน 
 8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทําให้มแีรงงานและผูป้ระกอบการจากต่างชาติ เข้ามาแข่งขันใน
ประเทศมากขึน้ 

3.2 การประเมินสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะหป์ญัหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  

  1) ด้านการเกษตรผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
   1. ปัญหาภาระหน้ีสิน มีความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 72.5   
   2. ปัญหาความรู้และทักษะของเกษตรกร ด้านการนําความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม(ทุกสาขา) เข้าสู่ระบบการผลิตมีความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร้อยละ 38.0  
   3. ปัญหาการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 29.6   
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   4. ปัญหาการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 27.4 
   5. ปัญหาการรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการด้านตลาดทั้งในระดับพ้ืนที่ ตําบล อําเภอ 
จังหวัด มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 26.6 
   6. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรร้อยละ 25.8 
   7. แรงจูงใจและความเช่ือมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพร้อยละ 24.4 
 8. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการเกษตร ระดับหมูบ้่านหรือชุมชน ร้อยละ 16.4 

  2) ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 1. ปัญหาตลาด/แหล่งระบายสินค้า มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 34.8  
 
 
 2. ความสามารถในการสร้างความแตกต่างของสินค้าในกลุ่มสินค้า ประเภทเดียวกันที่มีการ
ผลิตจํานวนมาก มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 31.8  
 3. ปัญหาเป้าหมายในการผลิตและจําหน่าย มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อย
ละ 29.2 
 4. ปัญหามาตรฐานการผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดมีความรุนแรงอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 28.2 
 5. ปัญหาความร่วมมือและผสานประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 26.1 
 6. กระบวนการผลิต (ความทันสมัย ลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ)ร้อยละ 25.6 
 7. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน
หรือชุมชนร้อยละ 19.0 

 3) ด้านคนและสังคมผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 1. ปัญหาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม
การมีรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 35.1   
 2. ปัญหาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ (สุขภาพสังคม รายได้ การพัฒนาอาชีพและ
ฝีมือแรงงานให้แก่ผู้สูงอายุ) มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 33.3 
 3. ปัญหาการจัดทําแผนชุมชนในการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม มี
ความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 28.8   
 4. ปัญหาการจัดทําและเช่ือมต่อระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การ
ประเมินผลและวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 28.4 
 5. การจัดระเบียบพ้ืนที่ทางสังคม โดยจัดทําระบบ Zoningเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ต้ังสถานบันเทิง
ในเขตเมืองมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 27.6 
 6. การดูแลและให้คําปรึกษาแก่เยาวชนที่เคยกระทําผิดร้อยละ 26,2 
 7.การจัดให้มีพ้ืนที่สําหรับเด็กในเขตเมืองมากข้ึน ร้อยละ 25.4 
 8. จํานวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหรือหมู่บ้าน (1 : 5)ร้อยละ 23.2 
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 9. การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลเด็กเยาวชนของตนเองร้อยละ 22.9 
 10.การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชนและเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการโครงการหรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุร้อยละ 22.4 
  11.การเพ่ิมศักยภาพและทักษะการดูแลให้กับผู้ดูแลผูสู้งอายุ ร้อยละ 21.9 
 12.การจัดสรรพ้ืนที่สื่อทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ร้อยละ 18.3 
  13. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชนในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ร้อยละ 15.6 

 4) ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผูต้อบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ 
ดังน้ี 
 1. ปัญหาขยะมูลฝอย มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 33.8 
 2. ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 28.5   
 3. ปัญหาการบุกรุกทําลายป่า มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 20.4 
 

 5) ด้านการท่องเที่ยวผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
  1.ปัญหาด้านราคาสินค้าและบริการมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 26.3 
  2. ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 15.1 
  3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ในเขตเมือง/สถานที่ท่องเที่ยว) มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด รอ้ยละ 11.9 
  4. ปัญหามาตรฐานโรงแรม ที่พักที่ให้บริการมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
ร้อยละ 9.5   
  5. ปัญหาแหลง่ท่องเที่ยวความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 8.8   
  6. ปัญหาศักยภาพของผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้อยละ 8.2 

 6) ด้านการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ 
ดังน้ี 
 1. ปัญหาระบบการขนส่งและจราจรในเขตเมืองมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร้อยละ 34.2 
 2. ปัญหาโครงการการเช่ือมโยงคมนาคม มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 
15.4  
 3. ปัญหาความพร้อมของผู้รับบริการมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 8.7 

 7) ด้านเศรษฐกิจอาเซียนผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 1.การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ร้อยละ 70.1 
 2. ปัญหาอาชญากรรมมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 14.5 
 3. ปัญหาการจับคู่เจรจาทางการค้า มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 14.2 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 104 
 

 
 4. ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว มีความรุนแรงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
ร้อยละ 10.3 
 8) ความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ ผู้ตอบ
สัมภาษณ์ระบุความต้องการ ดังน้ี 

1. ควรแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้มีความต่อเน่ืองและย่ังยืนเช่น ผลผลิตทางการเกษตร
ตกตํ่า  ราคาสินค้าการเกษตร 

2. จัดหาแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม และแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
3. ควรแก้ไขปัญหาเร่ืองนํ้าและระบบชลประทานอย่างเร่งด่วน และให้มีความย่ังยืน 

เน่ืองจากเกิดปัญหาภัยแล้ง นํ้าท่วมซ้ําซากเป็นประจําทุกปี 
4. ควรแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด 

ปัญหาการลักขโมย ปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น 
 
 

5. ควรแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และแก้ปัญหาด้านค่า
ครองชีพ 

6. ควรให้ความสําคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
7. ควรให้ความสําคัญกับปัญหาของเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาแม่วัยใส ปัญหายาเสพติด 

เป็นต้น 
8. ควรเพ่ิมบทลงโทษกับผู้กระทําผิด เช่น ผู้กระทําผิดในคดีข่มขืนคดีอาชญากรรมต่างๆ  
9. ควรแก้ไขปัญหาการว่างงาน นักเรียน/นักศึกษาจบมาไม่มีงานทํา และสร้างอาชีพ 
10. ควรพัฒนาปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก ปลอดภัย 

ควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหม้ ีWiFi ฟรี ใช้อย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่3 
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม บริหารงานทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

1.1 การรักษาความสงบภายใน 
1.2 สาธารณสุข 
1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.4 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักการศึกษาฯ 
 

 

2 การพัฒนาการศึกษา บริการชุมชนและสังคม 2.1 การศึกษา สํานักการศึกษาฯ  
3 การพัฒนาเมืองและชุมชน บริหารงานทั่วไป 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 

3.1 การรักษาความสงบภายใน 
3.2 อุตสาหกรรมและการโยธา 
3.3 เคหะและชุมชน 

สํานักการช่าง 
สํานักการช่าง 
สํานักการช่าง 
กองกิจการขนส่ง 
สํานักปลัดฯ 

 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
การเศรษฐกิจ 

4.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
4.3 การเกษตร 
4.4 อุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักการช่าง 
สํานักการศึกษาฯ 
กองแผนและงบประมาณ 
สํานักการช่าง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 
 
การเศรษฐกิจ 

5.1 เคหะและชุมชน 
 
5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
5.3 การเกษตร 

กองแผนและงบประมาณ 
สํานักการช่าง 
สํานักปลัดฯ 
กองแผนและงบประมาณ 
กองแผนและงบประมาณ 

 

6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารทั่วไป 
การดําเนินงานอื่น 
บริการชุมชนและสังคม 

6.1 บริหารงานทั่วไป 
6.2 งบกลาง 
6.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ทุกส่วนราชการ 
ทุกส่วนราชการ 
สํานักปลัดฯ 
กองกิจการสภาฯ 

 

รวม 6     
 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 -         0 -                1 1,000,000         1 1,000,000        1 1,000,000         3 3,000,000         
   1.2 แผนงานสาธารณสุข 0 -         0 -                13 438,110,000      9 423,690,000      9 423,690,000       31 1,285,490,000   
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                18 12,300,000       14 11,700,000      14 11,700,000       46 35,700,000        
   1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 0 -         5 1,450,000       61 117,000,000      55 46,700,000      55 46,350,000       176 211,500,000      
        และนันทนาการ

รวม 0 -         5 1,450,000      93 568,410,000     79 483,090,000    79 482,740,000     256 1,535,690,000   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
    2.1 แผนงานการศึกษา 0 -         0 -                206 365,148,456      221 385,769,285     163      239,580,780      590    990,498,521      

รวม 0 -         0 -               206 365,148,456     221 385,769,285    163 239,580,780     590 990,498,521     
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 -         0 -                2 1,100,000         2 1,100,000        2         1,100,000         6 3,300,000         
    3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 -         4 1,799,000       15 65,188,000       13 13,465,000      7         10,230,000       39 90,682,000        
    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 -         299 277,669,000   1390 1,612,767,123   365 1,020,736,700  155      487,641,300      2,209  3,398,814,123   

รวม 0 -         303 279,468,000   1407 1,679,055,123  380 1,035,301,700 164 498,971,300     2,254 3,492,796,123   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                11 4,250,000         5 3,450,000        5         3,450,000         21      11,150,000        
    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -         0 -                19 17,900,000       19 17,900,000      19       17,900,000       57      53,700,000        
    4.3 แผนงานการเกษตร 0 -         0 -                10 16,772,000       8 15,772,000      8         15,772,000       26      48,316,000        

รวม 0 -         0 -               40 38,922,000       32 37,122,000      32 37,122,000       104 113,166,000     

                           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ปี 2564 รวม 5 ปี (2561 - 2565)ปี 2561 ปี 2562
                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2563 ปี 2565

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่ 108



ยุทธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ปี 2564 รวม 5 ปี (2561 - 2565)ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -         3 1,098,000       13 7,805,000         12 18,210,000      8         6,160,000         36      33,273,000        
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                23 11,950,000       23 11,950,000      16       8,550,000         62      32,450,000        
   5.3 แผนงานเกษตร 0 -         40 18,195,000     173 124,724,528      118 164,441,528     101      157,629,528      432    464,990,584      

รวม 0 -         43 19,293,000    209 144,479,528     153 194,601,528    125 172,339,528     530 530,713,584     
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 -         3 13,498,000     66 82,811,000       61 85,027,000      35       48,384,000       165    229,720,000      
   6.2 แผนงานงบกลาง 0 -         0 -                19 111,892,100      19 109,739,100     19       107,892,100      57      329,523,300      
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                9 3,420,000         9 3,420,000        9         3,420,000         27      10,260,000        

รวม 0 0 3 13,498,000    94 198,123,100     89 198,186,100    63 159,696,100     249 569,503,300     

รวมทั้งสิ้น 0 -         354 313,709,000   2049 2,994,138,207  954 2,334,070,613 626 1,590,449,708  3,983 7,232,367,528   

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่ 109



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและ  -เพื่อให้ชุมชนได้มี  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ -                  1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละความพึงพอใจ  -เพิ่มประสิทธิภาพแก่ สํานักปลัดฯ

ป้องกันอาชญากรรม ส่วนร่วมดูแลรักษา ให้แก่ประชาชนทั่วไป ของผู้เข้าอบรม ประชาชนในการดูแล
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
สามารถแก้ไขปัญหา และทรัพย์สิน
ในชุมชน

-                 -                 1,000,000    1,000,000    1,000,000    รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 110



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข 1.เพื่อดําเนินการหรือ เด็ก/เยาวชน และ -                -              20,400,000     20,400,000    20,400,000    อย่างน้อยร้อยละ 1.ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัดฯ

สนับสนุนให้มีการ ประชาชนในเขตพื้นที่ 80 ของประชาชน จังหวัดขอนแก่นได้รับ
ป้องกัน ควบคุม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การป้องกันโรคระบาด
การแพร่ การระงับ ได้รับการปกป้อง และโรคร้ายแรงต่าง ๆ
การระบาดของโรคระบาด โรคระบาดและโรค มีสุขภาพและคุณภาพ
และโรคติดต่อร้ายแรง ร้ายแรงต่างๆมี ชีวิตที่ดีขึ้น
โรคที่ต้องเฝ้าระวัง สุขภาพและคุณภาพ 2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกัน ชีวิตที่ดีขึ้นและได้ ดูแลสุขภาพเบื้องต้น รู้จัก

โรคให้กับผู้ที่มีภาวะ รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคระบาด
เสี่ยงรวมทั้งการ การดูแลสุขภาพ ต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ เบื้องต้นรู้จักการ 3.จํานวนการตั้งครรภ์
เกี่ยวกับโรคติดต่อ ป้องกันโรคระบาด ไม่พร้อมของเด็ก/เยาวชน

ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

1 ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข (ต่อ) 2.จัดหายา เวชภัณฑ์ 2.จํานวนการ
และวัสดุที่ใช้ในการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ของเด็ก/เยาวชน 
3.บูรณาการร่วมกับ ในจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานของรัฐ เอกชน ลดลง
ให้เกิดการปฏิบัติการ
ตามนโยบายและแผน
การเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
4.ดําเนินการโครงการ
กิจกรรมด้านการ
สาธารณสุข การดูแล
รักษาสุขภาพแบบ
องค์รวมร่วมกับหน่วย
งานของรัฐหน่วยงานอื่นๆ
5.คุ้มครองสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
6.ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของเด็กและเยาวชน
7.ศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุข   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

2 ค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัคร  -เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ  -ผู้นําชุมชนที่ปฏิบัติ -                -              400,260,000   400,260,000  400,260,000    -ความพึงพอใจ  -ผู้นําชุมชนด้าน สํานักปลัดฯ
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน สําหรับอาสาสมัคร งานด้านสาธารณสุข ของผู้รับบริการ สาธารณสุขมีความรู้

สาธารณสุขประจํา อสม. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หมู่บ้าน (อสม.) ในเขต การสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น มากยิ่งขึ้น

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ  -เพื่อจัดซื้อวัสดุ สระว่ายน้ํา สนามกีฬากลาง -                -              250,000         250,000        250,000         สระว่ายน้ําฯ 1.เพื่อให้สระว่ายน้ํา สํานักปลัดฯ
การแพทย์สารเคมีต่างๆ วิทยาศาสตร์หรือการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความสะอาด สนามกีฬาฯ มีความ

แพทย์ สารเคมีต่าง ๆ ขอนแก่น สะอาด
ได้แก่ คลอรีน เป็นต้น 2.เกิดความประทับใจ

สําหรับผู้ใช้บริการ

4 พัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตพื้นที่  -เพื่อให้ความรู้แก่  -อสม.ในเขตอําเภอบ้านไผ่ -                -              500,000         500,000        500,000         ผู้เข้าร่วมอบรม  - สามารถเพิ่มศักย สํานักปลัดฯ
และศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ อสม.และผลิตภัณฑ์ด้าน จํานวน 400 คน ไม่น้อยกว่า ภาพ ของ อสม.ในการ
ด้านสุขภาพ สุขภาพให้กับ อสม. ร้อยละ60 ปฏิบัติหน้าที่

5 อบรม อสม.ในเขต อ.เปือยน้อย เพื่อเพิ่มความรู้ความสามาร จัดอบรมในเขตอําเภอ -                -              300,000         300,000        300,000         ร้อยละความพึงพอ เกิดเครือข่ายความ สํานักปลัดฯ
จ.ขอนแก่น อสม.ในเขต อ.เปือยน้อย เปือยน้อย ใจของประชาชน ร่วมมือในชุมชน

ที่ผ่านการอบรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

6 ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนงบประมาณ เครือข่าย อสม.ในจังหวัด   - -              1,560,000       1,560,000      1,560,000      เครือข่าย อสม.ใน เครือข่าย อสม.ใน สํานักปลัด
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการพัฒนางาน ขอนแก่นจํานวน 270 แห่ง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายพัฒนา
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข สุขภาพภาคประชาชน ผู้แทน อสม.มีความรู้ ผู้แทน อสม.มีความรู้ สังคม
จังหวัดขอนแก่น) และการแลกเปลี่ยน ความเข้าใจในการ ความเข้าใจในการ

เรียนรู้ของเครือข่าย พัฒนาสุขภาพ และ พัฒนาสุขภาพ ภาค
อสม.ในเขตพื้นที่ สามารถปฏิบัติดูแล ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น สุขภาพของประชาชน

ในเขตพื้นที่ของตน
ได้เป็นอย่างดี 

7 การพัฒนารูปแบบการบริการ 1.เพื่อพัฒนาการบริการที่  -ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน -                -              300,000         300,000        300,000         ผู้เข้าร่วมมีความ 1.ผู้ป่วยได้รับการ สํานักปลัดฯ
ที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแล สมบูรณ์แบบในการดูแล โหว่และพิการทางศรีษะ พึงพอใจมากกว่า บริการที่สมบูรณ์แบบ
ผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดาน ผู้ป่วยฯ ให้มีความสมบูรณ์ และใบหน้า จํานวน ร้อยละ 80 ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
โหว่ และความพิการแต่กําเนิด แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 150 คน 2.ผู้ป่วยได้รับการ
ของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา พัฒนาการพัฒนาและ
จังหวัดขอนแก่น การดํารงชีวิต สังคม และ เสริมสร้างศักยภาพ
(อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อ การเสริมสร้างพลังอํานาจ ทรัพยากรมนุษย์
ผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โหว่ และพิการทางศรีษะและ 2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ใบหน้า) พัฒนาการและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

8 สนับสนุนการดําเนินงาน  -เพื่อสร้างเครือข่ายการ  -ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติด -                -              100,000         100,000        100,000          -จํานวนผู้ป่วย  -เกิดการประสานงาน (สํานักปลัดฯ)
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ป่วย เชื้อ H.I.V.  65 ราย โรคเอดส์ลดน้อย เครือข่ายการช่วยเหลือ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V  -บุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ใน และหมดไปใน ทางสังคมแก่ผู้ป่วย
และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อําเภอแวงใหญ่  -ลดจํานวนผู้ติดเชื้อและ วัยเรียน 55 ราย อนาคต อย่างชัดเจน  
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสร้างกําลังใจแก่ผู้ป่วย  -ผู้ป่วยมีความมั่นใจ
อําเภอแวงใหญ่) และผู้ติดเชื้อ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

9 จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ 1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  -เครื่องช่วยหายใจชนิด -                -              8,400,000       -               -                -ความปลอดภัย  -โรงพยาบาลมี
ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ของผู้ป่วยในหออภิบาล ควบคุมด้วยปริมาตร ของผู้ป่วยเพิ่ม ศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด ผู้ป่วยหนัก จํานวน 9 เครื่อง มากขึ้น การให้บริการแก่
ขอนแก่น 2.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่  - เครื่องควบคุมการให้ ผู้ป่วยในหออภิบาล
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข จําเป็นในหออภิบาล สารละลายเข้าสู่หลอด ผู้ป่วยหนัก ลดการ
จังหวดัขอนแก่น) ผู้ป่วยหนัก เลือดโดยอัตโนมัติ ส่งต่อผู้ป่วย

แบบ 3 ช่องทาง จํานวน  -ผู้ป่วยได้รับความ
6 เครื่อง ปลอดภัย และ

เจ้าหน้าที่มีความ
สะดวกในการให้
บริการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

10 จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่  -เพื่อให้การวินิจฉัยและ  -เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ -                -              5,150,000       -               -                -ความพึงพอใจ  -ผู้ป่วยได้รับการ สํานักปลัดฯ
ดิจิตอล พร้อมแผ่นรับภาพแบบ บริการรักษาผู้ป่วยได้ ดิจิตอล พร้อมแผ่นรับภาพ ของผู้ป่วย วินิจฉัยโรคและ
ดิจิตอล โรงพยาบาลบ้านไผ่ อย่างทันสมัยและมี แบบดิจิตอล จํานวน บริการการรักษาที่
แห่งใหม่ อําเภอบ้านไผ่ ประสิทธิภาพ 1 เครื่อง ถูกต้อง ทันสมัย และมี
จังหวัดขอนแก่น ประสิทธิภาพ
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น)

11 ศูนย์เรียนรู้ "ปั๊มหัวใจใคร ๆ ก็ 1.เพื่อเปิดศูนย์เรียนรู้  -ประชาชนจังหวัด -                -              770,000         -               -                -ผู้เข้าอบรม  -ประชาชจังหวัด สํานักปลัดฯ
ทําเป็น" "ปั๊มหัวใจใคร ๆ ก็ทําเป็น" ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า ขอนแก่นมีความรู้
(อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลนคร ขก. ร้อยละ 80 เรื่องการช่วยฟื้นคืน
จังหวัดขอนแก่น) 2.เพื่อให้ความรู้แก่ ชีพขั้นพื้นฐานมากขึ้น

ประชาชนเรื่องการช่วย อีก 3,300 คน 
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติในจังหวัด
ขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

12 จัดกิจกรรม อสม.อําเภอภูผาม่าน เพื่อเป็นการรณรงค์ความ จัดงานวัน อสม. -                -              20,000           20,000          20,000          ร้อยละความพึง อสม.ได้รับการ สํานักปลัดฯ
จ.ขอนแก่น รู้ด้านสาธารณสุข และ ปีละ  1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า พัฒนาศักยภาพ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ร่วมงาน มีความรู้ด้านทักษะ
อําเภอภูผาม่าน) ชมรม อสม. เพิ่มข้น

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  -เพื่อมีครุภัณฑ์ที่พร้อม  -เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก -                -              100,000         -                  -                  ความพึงพอใจ  -ผู้ป่วยได้รับความ สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข สําหรับให้บริการแก่ผู้ป่วย ปรับด้วยไฟฟ้า ราวสไลด์ ของผู้ป่วยที่ใช้ สะดวกสบายในการ
จังหวัดขอนแก่น) พร้อมเบาะและเสาน้ํา บริการ นอนพักรักษา

เกลือ จํานวน 2 เตียง

-               -              438,110,000  423,690,000 423,690,000  รวม  13  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ 1.ฝึกอบรมให้ความรู้  -จัดอบรม/กิจกรรม -                 -                  1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละของผู้ 1.เด็ก/เยาวชน และ สํานักปลัดฯ

ปราบปรามยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนใน รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับ ประชาชนในเขต ฝ่ายพัฒนา
สังกัดและนักเรียนใน สิ่งเสพติดให้กับเด็ก ยาเสพติดลดลง พื้นที่จังหวัด สังคม
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เยาวชนและประชาชนใน ขอนแก่นมีความรู้
ประถมศึกษาขอนแก่น เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และตระหนักถึงภัย
เขต 1-5 ของยาเสพติด
2.จัดกิจกรรม/นิทรรศการ 2.จํานวนผู้เกี่ยวข้อง
ต่อต้านยาเสพติด กับยาเสพติดลดลง
วันยาเสพติดโลก
3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดให้ประชาชน
ในพื้นที่เกิดความตระหนัก
ความเข้าใจถึงโทษและ
พิษของยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 118



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ 4.จัดกิจกรรมครอบครัว
ปราบปรามยาเสพติด (ต่อ) สัมพันธ์เพื่อป้องกัน

ยาเสพติด 
5.ดําเนินการโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
เพื่อคืนผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดคืนสู่สังคม
6.จัดทําโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ฝึกอาชีพร่วมกับส่วน
ราชการหน่วยงานอื่น
ตามที่ร้องขอ
7.จัดอบรมศึกษาดูงาน
ด้านยาเสพติดให้กับ
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

2 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสําหรับ 1.เพื่อให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด -                  -                  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ความรู้ นักเรียนโรงเรียน กองกิจการ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ความเข้าใจ ใน ในสังกัด อบจ. มี สภาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น สามารถนํา ขอนแก่น เนื้อหาของผู้เข้า ความรู้ ความเข้าใจ

ความรู้เกี่ยวกับการ ร่วมอบรม เกี่ยวกับการปกครอง
ส่งเสริมประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถนําไป
และนําไปใช้เป็นพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ในการอยู่ร่วมกันในสังกัด ประจําวัน รวมถึง
2.นักเรียนได้เรียนรู้และ มีส่วนร่วมในการ
ฝึกตนเองเกี่ยวกับการ ปกครองในระบอบ
ใช้สิทธิ เสรีภาพ ความ ประชาธิปไตย 
เสมอภาคและหน้าที่ตาม มากขึ้น
ระบอบประชาธิปไตย

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน  -เด็ก และเยาวชน -                  -                  100,000        100,000        100,000        ความพึงพอใจ เด็ก และเยาวชน สํานักปลัด
เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสําหรับ ในเขตจังหวัดขอนแก่น ของผู้เข้าร่วม ได้ร่วมกิจกรรมที่ดี

เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า และมีประโยชน์
ร้อยละ 60
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

4 สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน 1.ส่งเสริมศักยภาพ ให้  -เด็ก สตรี เยาวชน -                  -                 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1. ร้อยละ 80 ของ 1.เยาวชน สตรี สํานักปลัดฯ
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ความรู้ให้กับสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อย

เยาวชน คนชรา คนพิการ ในพื้นที่จังหวัด คนพิการ โอกาส และ
ผู้ด้อยโอกาส และคน ขอนแก่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับ
พิการ และผู้สูงอายุ ได้รับ การช่วยเหลือ
2.ส่งเสริมการประกอบ การช่วยเหลือดูแล ดูแล
อาชีพให้กับสตรี เยาวชน 2.ร้อยละ 70 ของ 2. เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี สตรี คนพิการ
และคนพิการ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
3.ส่งเสริมและพัฒนา ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตให้กับสตรี และผู้สูงอายุ ได้ ได้พัฒนา
เยาวชน คนชรา ผู้ด้อย พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพใน
โอกาสและคนพิการ ในด้านต่าง ๆ ด้านต่าง ๆ
4.ดําเนินโครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
คนไร้ที่พึ่ง
5.ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

4 สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน6.ศึกษาดูงานด้านเด็ก
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สตรี เยาวชน คนชรา
(ต่อ) ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

7.จัดทําโครงการให้
ความรู้ ฝึกอาชีพร่วมกับ
ส่วนราชการหน่วยงาน
อื่น ตามที่ร้องขอ

5 ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน สมาชิกอาสาสมัครตํารวจ -                  -                 -                  500,000        500,000        อาสาสมัครตํารวจ ประชาชนมีความ สํานักปลัดฯ
มั่นคงภายในอําเภอเมืองขอนแก่น ร่วมในการดูแลรักษา บ้าน บ้านสามารถทํางานปลอดภัยในชีวิต

ความสงบเรียบร้อยภาย ได้อย่างมีประสิทธิ และทรัพย์สิน
ในพื้นที่ ภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

6 ออกหน่อยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 1.เพื่ออํานวยความ ดําเนินการออกหน่วยให้ -              -                 300,000        300,000        300,000        1.จํานวนประชาชน1.ประชาชนได้ สํานักปลัดฯ
สะดวกแก่ประชาชนใน บริการประชาชนเคลื่อนที่ ที่ได้รับความเดือด รับการอํานวย
ท้องที่ต่างอําเภอให้ได้ หมุนเวียนสับเปลี่ยนในพื้น ร้อนมีจํานวนลดลง ความสะดวกรวด
รับความสะดวกในการ ที่แต่ละอําเภอของจังหวัด ร้อยละ 40 ของ เร็วในการรับ
ขอรับบริการ ติดต่อรับ ขอนแก่น เดือนละ 1 - 2 ประชาชนที่ขอรับ บริการสาธารณะ 
ข้อมูล ขออนุญาต หรือ ครั้ง บริการในแต่ละ ลดปัญหาค่าใช้
รับบริการในเรื่องต่างๆ อําเภอ จ่ายในการเดิน
2.เพื่อเป็นการบูรณาการ 2.ความรวดเร็วของทางมาติดต่อ
ทํางานร่วมกับหน่วยงาน การให้บริการ ราชการ
ราชการและ อปท.อื่นที่ ประชาชน 2.ประชาชนทราบ
ปฏิบัติงานในพื้นที่กับ ภารกิจอํานาจ
ประชาชน เกิดความประ หน้าที่ของ อบจ.
สานความร่วมมือกับทาง ขอนแก่น ก่อให้
ราชการและ อปท.อื่นที่ เกิดความร่วมมือ
3.เพื่อดําเนินแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือทาง
ความเดือดร้อนของประ ราชการในการ
ชาชนในพื้นที่ ดําเนินงานต่างๆ
4.เพื่อประชาสัมพันธ์การ
บริหารงานตามภาระกิจ
อํานาจหน้าที่ ของ อบจ.
ให้ประชาชนรับทราบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

7 สร้างจิตสํานึกปกป้องสถาบันและ 1.เพื่อเสริมสร้างอุดม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ -                  -                 3,200,000     3,200,000     3,200,000     1.มีประชาชนเข้า 1.ประชาชนมี สํานักปลัดฯ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ การณ์ ความรักชาติ สร้างแรงบันดาลใจ สร้าง ร่วมร้อยละ 95 ของทัศนคติและจิต
คนในชาติ ศาสนา และสถาบัน ความรัก ความสามัคคีของ กลุ่มเป้าหมายแต่ สํานึกที่ดีงามต่อ

พระมหากษัตริย์ ภายใต้ คนในชาติ ตลอดจนยึดมั่น ละรุ่น สถาบัน
การปกครองระบอบประ เทิดทูนสถาบันหลักของ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการพระมหากษัตริย์ฯ
ชาธิปไตยอันมีพระมหา ชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติและ 2.ประชาชน
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข เยาวชน ประชาชน ใน จิตสํานึกที่ดีงามต่อ สามารถเผยแพร่
2.เพื่อเสริมสร้างความรัก จ.ขอนแก่น ข้าราชการ สถาบันสําคัญของ ความสําคัญของ
ความสามัคคีให้กับประ พนักงานและโรงเรียนใน ชาติโดยเฉพาะ สถาบัน
ชาชนทุกหมู่เหล่า สังกัด อบจ. สถาบันพระมหา พระมหากษัตริย์ฯ
ลดความขัดแย้งทางด้าน จํานวน 2,500 คน กษัตริย์ 3.ประชาชนที่
ความคิด เข้าร่วมโครงการ
3.สร้างแรงบันดาลใจใน สามารถทําหน้า
การดําเนินชีวิตในสังคม ที่เป็นตัวแทนใน
ที่หลากหลายและการต่อ การถ่ายทอดความ
สู้แข่งขันที่นับวันจะทวี รู้ตามแนวทาง
ความรุนแรงมากขึ้น โดย พระราชดําริฯ
น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

8 ฝึกอบรมประชาชนรู้งานสืบสาน 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ -                  -                 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ประชาชนใน สํานักปลัดฯ
พระราชดําริขององค์กรปกครอง พระบาทสมเด็จพระเจ้า อําเภอเมืองขอนแก่น สามารถเผยแพร่ พื้นที่ได้มีโอกาส
ส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองขอนแก่น อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เขต ต.บ้านค้อ ต.สําราญ แนวทางการใช้ชีวิต ในการเรียนรู้กับ

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิ ต.โนนท่อน และ ตามแนวพระราชดาํเกษตรกรผู้นํา
คุณต่อพสกนิกรชาวไทย บ้านหนองกุง ต.ศิลา ริ ได้อย่างถูกต้อง แนวทางเศรษฐกิจ
มายาวนานกว่า 70 ปี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และทั่วถึง พอเพียงมา
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 2.ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ ประกอบอาชีพ
การสานต่อพระราชดําริ ถึงหลักการใช้ชีวิตตามแนว และดําเนินชีวิต
จากโครงการอันเนื่องมา ทางพระราชดําริอย่าง 2.ประชาชนที่ได้
จากพระราชดําริให้มี ถูกต้อง รับหน้าที่เป็น
ความมั่นคงและยั่งยืน ตัวแทนในเขต
2.เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ พื้นที่ซึ่งจะต้อง
ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นที่ ปฏิบัติหน้าที่สืบ
จะสืบสานและน้อมนํา สานแนวคิดและ
พระราชดําริไปใช้ในการ ความสําเร็จของ
ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง โครงการอันเนื่อง
และสามารถบูรณาการ มาจากพระราช
ไปสู่การพัฒนาชุมชน ดําริสืบต่อไป
และสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

9 ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม 1.เพื่อสงเคราะห์ช่วย ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ -                  -                 600,000        600,000        600,000        1.กําหนดเกณฑ์การ1.อบจ.ขอนแก่น สํานักปลัดฯ
ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เหลือประชาชนผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ คัดเลือก โดย สามารถบริหาร

โอกาส ผู้ยากไร้ หรือ จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้ พิจารณาจากผู้ด้อย งานตอบสนอง
ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย รับรองขอ โอกาส ผู้ยากไร้หรอืนโยบายขอรัฐบาล
เป็นของตนเองอย่าง ผู้ยากจน คัดเลือก ในการแก้ไขปัญหา
มั่นคงถาวร โดยกรรมการ ความยากจนและ
2.เพื่อลดปัญหาสังคม หมู่บ้านหรือคณะ ยกระดับคุณภาพ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน อนุกรรมการชุมชน ชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาความ ในพื้นที่ ให้อยู่ดีมีสุข
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 2.ใช้กระบวนการ 2.ประชาชนผู้ด้อย
และยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาคมท้องถิ่น โอกาสผู้ยากไร้
ของประชาชนผู้ด้อย พิจารณาความ หรือผู้ยากจนมีที่
โอกาส ผู้ยากไร้ หรือ เหมาะสม อยู่อาศัยเป็นของ
ผู้ยากจน ตนเองอย่างมั่น

คงถาวร
3.ลดปัญหาทาง
สังคมและ
เศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือนของ
ประชาชนให้
อยู่ดีมีสุข
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

10 เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย  -เยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชน -                  -                  500,000        500,000        500,000        จํานวนผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัด สํานักปลัดฯ
ยาเสพติด ในเขตจังหวัดขอนแก่น ภายในเขตจังหวัด กับยาเสพติด ขอนแก่นมีความ

มีความรู้ ความเข้าใจ ขอนแก่น ลดลง ปลอดภัยในชีวิตและ
ถึงโทษและพิษภัยของ ทรัพย์สิน และมี
ยาเสพติด ความสงบสุข

11 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  -เยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชน -                  -                  1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัด สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด ในเขตจังหวัดขอนแก่น ภายในเขตจังหวัด กับยาเสพติด ขอนแกน่มีความ
ขอนแก่น) มีความรู้ ความเข้าใจ ขอนแก่น ลดลง ปลอดภัยในชีวิตและ

ถึงโทษและพิษภัยของ ทรัพย์สิน และมี
ยาเสพติด ความสงบสุข

12 เยาวชนมั่นใจ ห่างไกลยาเสพติด  -เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงโทษ  -เยาวชนในเขตอําเภอ -                  -                  400,000        400,000        400,000        จํานวนผู้เข้า  -เยาวชนได้รู้ถึงโทษ สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร และไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เปือยน้อย ร่วมอบรม ของยาเสพติด 
เปือยน้อย)  -เยาวชนรู้จักป้อง

กันตนเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

13 กาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ 1.เพื่อบรรเทาทุกข์  -ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย -              -              300,000        300,000        300,000        ความพึงพอใจ 1.ราษฎรในพื้นที่จังหวัด (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด ช่วยเหลือและสงเคราะห์ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ของผู้ได้รับความ ขอนแก่นได้รับความ
จังหวัดขอนแก่น) แก่ราษฎรผู้ประสบ ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัด 2.เหล่ากาชาดจังหวัด
ผู้พิการและผู้สูงอายุ ขอนแก่น มีรายได้ไว้ใช้เพื่อ
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ขอนแก่น และดําเนินกิจกรรมตาม

2.เพื่อประชาสัมพันธ์และ ภารกิจของเหล่ากาชาด
เผยแพร่ผลงานของ
เหล่ากาชาดจังหวัด 
สภากาชาดไทย และ
อบจ.ขอนแก่น ให้
ประชาชนได้รับทราบ
2.เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
องค์กรเอกชน และ
ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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แบบ ผ. 02

14 อาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด 1.เพื่อควบคุมการขยาย  -คัดเลือกประชาชนกลุ่ม -                  -                  200,000        -              -              จํานวนผู้เข้า 1.ลดช่องว่างระหว่าง สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ) ตัวของยาเสพติด และ อาชีพต่าง ๆ ที่สมัครใจ ร่วมสมัคร ประชาชนกับตํารวจ

อาชญากรรมโดยทั่วไป เป็นอาสาสมัครหมู่บ้าน/ และสร้างความ
2.เพื่อแสวงหาความ ชุมชนละ 5-10 คน สัมพันธ์และเข้าใจ
ร่วมมือจากประชาชนใน อันดีระหว่าง
ท้องถิ่น ในการผนึกกําลัง ตํารวจกับประชาชน
และร่วมมือกับตํารวจ 2.ได้แหล่งข่าวที่
ต่อต้านและแก้ไขปัญหา แน่นอนชัดเจน 
อาชญากรรม สามารถทราบเบาะ

แสของคนร้ายได้
อย่างรวดเร็ว

15 ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว 1.เพื่อแสวงหาแนวร่วม  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ -                  -                  300,000        300,000        300,000        จํานวนผู้เข้าร่วม  -ตํารวจกับประชาชนสํานักปลัดฯ
อาชญากรรมต้านยาเสพติด ในการหาข้อมูลข่าวสาร บ้านไผ่ จังหวัด จํานวน อบรม มีความเข้าใจและมี
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อให้อาสาสมัคร 300 คน ทัศนคติที่ดีต่อกัน
บ้านไผ่) สมาชิกแจ้งข่าวมีการ  -เยาวชนเข้ามาช่วย

ประสานการปฏิบัติกับ เหลือสนับสนุน
หน่วยอื่นอย่างมี กิจการตํารวจมาก
ประสิทธิภาพในการ ยิ่งขึ้น
ป้องปราบอาชญากรรม
ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

16 ฝึกอบรมส่งเสริมรักษาความ 1.เพื่อแสวงหาแนวร่วม  -ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ -                  -                  300,000        -              -              จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้รับความร่วมมือ สํานักปลัดฯ
สงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น มือจากประชาชน ชุมชน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด อบรม จกาประชาชนใน
อําเภอบ้านไผ่ ท้องถิ่น ขอนแก่น จํานวน 300 คน การรรักษาความ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สงบสุข
บ้านไผ่) ให้ประชาชน ชุมชน 2.ประชาชนเข้ามา

ท้องถิ่น ให้เข้ามามสี่วน เป็นเครือข่ายในการ
ร่วมในการดูแลรักษา แก้ไขปัญหา
ความสงบเรียบร้อยใน อาชญากรรมต่าง ๆ
ชุมชน 3.ประชาชนมีความ
3.เพื่อพัฒนาชุมชน ปลอดภัยในชีวิต
หมู่บ้านท้องถิ่นให้มีความ และทรัพย์สิน มี
สะอาดสงบสุข ไม่มี ความสงบสุข
อาชญากรรมต่าง ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 130



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

17 อาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน 1.เสริมสร้างพลังเครือ  -นักเรียน นักศึกษา -                  -                  200,000        -              -              จํานวนผู้เข้าร่วม 1.มีเครือข่ายในการ สํานักปลัดฯ
นักศึกษาต้านภัยอาชญากรรม ข่ายในการป้องกัน ในพื้นที่อําเภอบ้านไผ่ อบรม ป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด ปราบปรามอาชญากรรม จํานวน 425 คน อาชญากรรมยา
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ยาเสพติด เสพติดเพิ่มขึ้น
บ้านไผ่) 2.นักเรียน นักศึกษามี 2.นักเรียน นักศึกษา

ภูมิคุ้มกันอาชญากรรม มีภูมคิุ้มกันอาชญา
ยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับ กรรมยาเสพติด
ยาเสพติด มากขึ้น
3.เพื่อส่งเสริมสร้างให้ 3.นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาเข้ามา เข้ามาช่วยเหลือ
ช่วยเหลือสนับสนุน สนับสนุนกิจการ
กิจการตํารวจ ตํารวจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

18 ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยา 1.เพื่อให้เยาวชน นักเรียน  -นักเรียน นักศึกษา -                  -                  200,000        -              -              จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน เยาวชน สํานักปลัดฯ
เสพติด นักศึกษา มีจิตสํานึกใน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบรม นักเรียน นักศึกษา
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร การมีส่วนร่วมในการแก้ อําเภอบ้านไผ่ จํานวน มีส่วนร่วมในยการ
บ้านไผ่) ปัญหา อาชญากรรม 425 คน แก้ปัญหาอาชญา

ยาเสพติดและปัญหาการ กรรมยาเสพติด
จราจร 2.ประชาชน นักเรียน
2.เพื่อแสวงหาแนวร่วม นักศึกษา เยาวชน
ในการป้องกันปราบปราม เข้ามามีภูมิคุ้มกัน
อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรม
3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ยาเสพติด
เยาวชนแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมยาเสพติด
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

19 ฝึกอบรมส่งเสริมรักษาความ 1.เพื่อแสวงหาแนวร่วม  -ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ -                  -                  200,000        -              -              จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้รับความร่วมมือ สํานักปลัดฯ
สงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น มือจากประชาชน ชุมชน อําเภอบ้านฝาง จังหวัด อบรม จกาประชาชนใน
อําเภอบ้านฝาง ท้องถิ่น ขอนแก่น การรรักษาความ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สงบสุข
บ้านฝาง) ให้ประชาชน ชุมชน 2.ประชาชนเข้ามา

ท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วน เป็นเครือขา่ยในการ
ร่วมในการดูแลรักษา แก้ไขปัญหา
ความสงบเรียบร้อยใน อาชญากรรมต่าง ๆ
ชุมชน 3.ประชาชนมีความ
3.เพื่อพัฒนาชุมชน ปลอดภัยในชีวิต
หมู่บ้านท้องถิ่นให้มีความ และทรัพย์สิน มี
สะอาดสงบสุข ไม่มี ความสงบสุข
อาชญากรรมต่าง ๆ

-                  -                  12,300,000    11,700,000    11,700,000    รวม  19  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ 1.เพื่อส่งเสริมและ ภาครัฐ ภาคเอกชน -            -          8,000,000    8,000,000     8,000,000    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ประชาชน สํานักปลัดฯ

สนับสนุนกิจการกีฬา สนับสนุนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ไม่น้อยกว่า ส่วนราชการท้องถิ่น
มีความตื่นตัวในการเล่น ประชาชน และผู้สนใจ ร้อยละ 80 เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กีฬาและออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2.เยาวชนสนใจใน
2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาทําให้ห่างไกล
ในการแข่งขันกีฬาทุก ยาเสพติดและใช้
ประเภทสู่ความเป็นเลิศ เวลาว่างให้เกิด
3.เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพ ประโยชน์
ร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์ 3.เกิดความสามัคคี 
4.เพื่อส่งเสริมความ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชนและประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ 5.เพื่อส่งเสริมให้มีการ
สนับสนุนกิจการกีฬา (ต่อ) เล่นกีฬาและนันทนาการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

2 จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและ  -เพื่อให้ประชาชนใน  -เยาวชน ประชาชน -             -           1,000,000    1,000,000     1,000,000    จํานวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนทุก สํานักปลัดฯ
ส่งเสริมกีฬาภายในอําเภอภูผาม่าน พื้นที่ได้เล่นกีฬาเพื่อให้ ในเขตอําเภอภูผาม่าน ไม่น้อยกว่า ภาคส่วนได้เล่น

เกิดสํานึกรักชุมชน และ ร้อยละ 80 กีฬาและ
เกิดความรักใคร่ สามัคคี ออกกําลังกาย
และมิตรภาพอันดีต่อกัน  มีสุขภาพที่
ระหว่างประชาชนใน สมบูรณ์แข็งแรง
เขตอําเภอภูผาม่าน

3 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ตาม  -เพื่อใช้ในภารกิจสนาม  -เพื่อใช้สําหรับภารกิจ -             -           100,000      100,000       100,000       -เพื่อให้มีอุปกรณ์  -เพื่อให้เกิด สํานักปลัดฯ
ภารกิจสนามกีฬาองค์การบริหาร กีฬาองค์การบริหารส่วน ในสนามกีฬาองค์การ เครื่องมือ เครื่อง ความมั่นใจในการ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัด ใช้สําหรับบริการ เข้ามาใช้บริการ

ขอนแก่น ประชาชน สนามกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา 1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ -             -           200,000      200,000       200,000       -ความพึงพอใจ 1.ผู้มาใช้บริการ สํานักปลัดฯ
จังหวัดขอนแก่น ภายในสนามกีฬาให้มี ภายในสนามกีฬาฯ ของผู้มาใช้บริการ ในการออกกําลัง

ความสวยงาม กายมีความ
2.เพื่อเป็นที่พักผ่อน ประทับใจกับ
หย่อนใจสําหรับผู้ที่มาใช้ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
บริการสนามกีฬาฯ 2.สนามกีฬา

จังหวัดขอนแก่น

5 ปรับปรุงพื้นทางเท้าภายใน  -เพื่อความสะดวกของ  -ปรับปรุงพื้นทางเท้า -             -           300,000      300,000       300,000       -ความพึงพอใจ 1.เพื่อให้ผู้มาใช้ สํานักปลัดฯ
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประชาชนที่มาใช้บริการ รอบอาคารพลศึกษา 2 ของผู้มาใช้บริการ บริการอาคาร

ภายในสนามกีฬาฯ พลศึกษา 2 ได้
รับความสะดวก
ในการใช้บริการ
2.อาคาร
พลศึกษา 2 มี
ความสวยงาม
มีมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพื่อให้สนามกีฬา  -ก่อสร้างถนนคอนกรีต -             -           500,000      500,000       500,000       -ความพึงพอใจ 1.ประชาชนที่มา สํานักปลัดฯ
ภายในสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น อบจ.มีมาตรฐาน เสริมเหล็กภายในสนาม ของผู้มาใช้บริการ ใช้บริการในการ

2.เพื่อความสะดวกใน กีฬา อบจ. ออกกําลังกาย
การบํารุงรักษา ได้รับความ

สะดวกสบาย
2.สนามกีฬา
อบจ.มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

7 ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ 1.เพื่อให้มีลานกีฬาที่ได้  -ปรับปรุงลานกีฬา -             -           1,300,000    1,300,000     1,300,000     -ความพึงพอใจ 1.เพื่อให้มีลาน สํานักปลัดฯ
หน้าอาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬา มาตรฐาน เอนกประสงค์หน้า ของผู้มาใช้บริการ กีฬาสําหรับผู้มา
จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน อาคารพลศึกษา 2 ใช้บริการในการ

หย่อนใจ สําหรับประชาชน สนามกีฬา จังหวัด ออกกําลังกาย
ทั่วไปที่มาออกกําลังกาย ขอนแก่น 2.เพื่อให้มีลาน

กีฬาที่ได้มาตรฐาน

8 ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเทนนิส 1.เพื่อให้มีสนามเทนนิส  -ปรับปรุงซ่อมแซม -             -           300,000      200,000       100,000       -ความมีมาตรฐาน  -มีสนามเทนนิส สํานักปลัดฯ
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ที่มีมาตรฐานไว้บริการ สนามเทนนิส สนาม ของสนาม ที่ได้มาตรฐาน

สําหรับประชาชนทั่วไป กีฬาจังหวัดขอนแก่น
2.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
เกิดความประทับใจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

9 ก่อสร้างหลังคาบริเวณสนามกีฬา 1.เพื่อความปลอดภัย  -ก่อสร้างหลังคาบริเวณ -             -           9,300,000    9,300,000     9,300,000    ความสําเร็จของ 1.เด็ก เยาวชน สํานักปลัดฯ
เอนกประสงค์ภายในสนามกีฬา สําหรับเด็ก เยาวชน และ ลานกีฬาเอนกประสงค์ การดําเนินงาน ประชาชนที่มาใช้
จังหวัดขอนแก่น ประชาชนทั่วไปที่มาใช้ ภายในสนามกีฬาฯ บริการมีความ

บริการ ปลอดภัย
2.มีหลังคาที่ได้มาตรฐาน 2.เด็ก เยาวชน

และประชาชน
มีความประทับใจ

10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ํา 1.เพิ่มประสิทธิภาพใน  -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ -             -           700,000      500,000       300,000      ความพีงพอใจ  - มีน้ําใช้เพียงพอ สํานักปลัดฯ
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น การส่งน้ําภายในสนาม ส่งน้ําสนามกีฬาฯ ของผู้มาใช้บริการ สามารถบริการ

กีฬา ผู้มาใช้สนามกีฬา
2.เพื่อให้มีน้ําเพียงพอใน ได้อย่างทั่วถึง
การใช้งาน
3.เพื่อสํารองระบบส่งน้ํา
กรณีระบบส่งน้ําส่วนอื่น
ชํารุด

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้า  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานีขนส่ง -         -        400,000      -              ร้อยละของ  -สภาพภูมิทัศน์ กองกิจการ
สวนหย่อม สนามหญ้า สวนหย่อม ผู้โดยสารอําเภอภูเวียง การดําเนินงาน บริเวณสถานีขนส่งขนส่ง

ให้สวยงาม จังหวัดขอนแก่น มีความสวยงาม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

12 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ 1.เพื่อป้องกันการเกิด มีอาคารพลศึกษา และ -             -           800,000      -                 -                 - ป้องกันนก 1.อาคารมีความ สํานักปลัดฯ
อาคารพลศึกษา 1 สนามกีฬา เชื้อโรคที่เกิดจาก สถานที่ออกกําลังกาย มาอาศัยได้ถึง สะอาด ไม่เป็น
จังหวัดขอนแก่น นกพิราบ ที่สะอาด ปราศจาก ร้อยละ 80 สถานที่แพร่

2.เพื่อความสะอาด เชื้อโรคจากมูลของนก เชื้อโรค
สําหรับผู้ใช้บริการ พิราบ 2.เพื่อมาใช้

บริการเกิดความ
ประทับใจ

13 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ 1.เพื่อป้องกันการเกิด มีอาคารพลศึกษา และ -             -           2,000,000    2,000,000     2,000,000     - ป้องกันนก 1.อาคารมีความ สํานักปลัดฯ
อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬา เชื้อโรคที่เกิดจาก สถานที่ออกกําลังกาย มาอาศัยได้ถึง สะอาด ไม่เป็น
จังหวัดขอนแก่น นกพิราบ ที่สะอาด ปราศจาก ร้อยละ 80 สถานที่แพร่

2.เพื่อความสะอาด เชื้อโรคจากมูลของนก เชื้อโรค
สําหรับผู้ใช้บริการ พิราบ 2.เพื่อมาใช้

บริการเกิดความ
ประทับใจ

14 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําภายใน 1.เพื่อให้มีห้องน้ําที่  -ประชาชนทั่วไปที่มา -             -           300,000      300,000       300,000      ความพึงพอใจ ผู้ที่มาใช้บริการ สํานักปลัดฯ
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น สะอาด และได้มาตรฐาน ใช้บริการภายในสนาม ของผู้มาใช้บริการ ห้องน้ํามีความ

2.เพื่อความสะดวก กีฬาฯ ประทับใจ
สบายในการใช้บริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 139



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

15 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลสํารอง 1.เพื่อเป็นการส่งเสริม 1.มีสนามในการฝึกซ้อม -             -           250,000      250,000       250,000      ความพึงพอใจ 1.มีสนามฝึกซ้อม สํานักปลัดฯ
สําหรับฝึกซ้อม ให้เยาวชนและประชาชน ที่เพียงพอ ของผู้มาใช้บริการ ที่ได้มาตรฐาน

หันมาเล่นกีฬา 2.ประชาชนหันมาเล่น 2.ผุ้ใช้บริการ
2.เพื่อพัฒนานักกีฬา กีฬาบาสเกตบอลเพิ่มขึ้น มีความประทับใจ
ให้สู่ระดับที่สูงขึ้น

16 ปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ํา สนามกีฬา  -เพื่อให้มีความปลอดภัย  -ยกระดับสระว่ายน้ํา -             -           1,000,000    1,000,000     1,000,000    ความพึงพอใจ มีสระว่ายน้ํา
จังหวัดขอนแก่น มากยิ่งขึ้น ให้มีมาตรฐาน ของผู้มาใช้บริการ ที่มีความปลอด

ภัย และ
ได้มาตรฐาน

17 จัดกิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริม  -เพื่อจัดกิจกรรมด้าน  -นักเรียน นักศึกษา -             -           3,400,000    3,400,000     3,400,000    ความพึงพอใจ  -นักเรียน สํานักปลัดฯ
กีฬาองค์กรภาครัฐเอกชนภายใน กีฬาและส่งเสริมกีฬา ประชาชนทั่วไป ของผู้เข้าร่วม นักศึกษา ประชา
จังหวัด องค์กรภาครัฐเอกชน ในเขตจังหวัดขอนแก่น ชนทั่วไป หันมา
(อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ภายในจังหวัดขอนแก่น สนใจเล่นกีฬา
ขอนแก่น) ออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ และ
สามารถไปแข่งขัน
นําชี่อเสียงมาสู่
จังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

18 งานกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ เสริมสร้าง  -เพื่อเสริมสร้างความ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -             -           250,000      -                 -                จํานวนผู้เข้าร่วม ข้าราชการ สํานักปลัดฯ
ความปรองดองสมานฉันท์ สามัคคีและส่งเสริมให้ ส่วนราชการ กํานัน โครงการ ลูกจ้าง พนักงาน
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บุคลากร ผู้นําท้องที่ได้ ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ตลอดจนกํานัน 
บ้านแฮด) ออกกําลังกาย และรักษา อําเภอบ้านแฮด ผู้ใหญ่บ้าน มี

ไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขัน สุขภาพแข็งแรง
กีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์

-            -           30,100,000 28,350,000  28,050,000 รวม  18  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน - จัดคุ้มวัฒนธรรมใน -            -           5,800,000 5,800,000 5,800,000 ร้อยละความพึงพอใจอนุรักษ์ สืบสานและ สํานักการศึกษาฯ

ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดงานไหมและ เทศกาลงานไหม ของผู้เข้าร่วมงาน เผยแพร่ประเพณี ศาสนา
งานประเพณีที่สําคัญ นานาชาติฯ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของจังหวัดขอนแก่น - ประชาชนได้ร่วมกัน ของท้องถิ่น
 เพื่อจัดงานประเพณ๊ สนับสนุนส่งเสริม
สงกรานต์ อบจ.ขก วัฒนธรรมของท้องถิ่น
เพื่อจัดงานประเพณี
ที่สําคัญของจังหวัด
ขอนแก่น

2 อบรมเยาวชนพุทธ คริสต์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน จํานวน 100 คน -            -          300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ-ประชาชนมีความภาค สํานักการศึกษาฯ
หรืออิสลาม มีส่วนร่วมในการสืบสาน ของผู้เข้าร่วมงาน ภูมิใจในเอกลักษณ์ของถิ่น

ประเพณี วัฒนธรรม -วัฒนธรรมประเพณีอัน
อันดีงามให้คงไว้สืบไป ดีงามได้รับการสืบทอด

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พุทธมณฑลอีสานฯ -            -          2,000,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของการ อาคารสถานที่สามารถใช้ สํานักการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ดูแลพุทธมณฑล และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ดําเนินการแล้วเสร็จ งานได้เป็นปกติ
เพื่อซ่อมแซมอาคาร
สถานที่

4 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ทาง อาคาร คสล.1ชั้น ประกอบด้วย -            -           50,000,000 -                -                 ร้อยละของการ มีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุท สํานักการศึกษาฯ
จัดแสดง วังแก่นขอน พระพุทธศาสนา พื้นที่จัดแสดงส่วนต่างๆ รวมถึง ดําเนินการแล้วเสร็จ ศาสนา

พื้นที่จัดสวนภายใน พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างรูปปั้นพญานาค เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทาง รูปปั้นพญานาคเหลืองทําสี -            -           18,000,000 -                -                 ร้อยละของการ มีปฏิมากรรมทางหลัก สํานักการศึกษาฯ
พระพุทธศาสนา ขนาดลําตัว เส้นผ่านศูนย์กลาง ดําเนินการแล้วเสร็จ พระพุทธศาสนาและเกิด

 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ม. ความสวยงาม
 จํานวน 2 แห่ง

6 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลรักษาความ จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ -            -           950,000 950,000 900,000 ร้อยละของความสําเร็จ อาคารสถานที่งานงานจราจร สํานักการศึกษาฯ
รักษาความปลอดภัย ปลอดภัยบริเวณ ปลอดภัย จํานวน 4 นาย มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจํา
พุทธมณฑลฯ พุทธมณฑล 12เดือน ตลอด 24 ชม.

7 อบรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในเขตจังหวัด -            -          200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ-ประชาชนมีความภาคภูมิใจ สํานักการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 143



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

จารีตประเพณี และภูมิปัญญา มีส่วนร่วมในการสืบสาน ขอนแก่น ของผู้เข้าร่วมงาน ในเอกลักษณ์ของถิ่น
ท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม -วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

อันดีงามให้คงไว้สืบไป ได้รับการสืบทอด

8 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม เยาวชน และประชาชนทั่วไป -            -           200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ เยาวชนและประชาชนได้ สํานักการศึกษาฯ
และผู้นําทางศาสนพิธี จริยธรรมที่ดีแก่เยาวชน จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ของผู้เข้าร่วมงาน รับความรู้ด้านการส่งเสริม

และส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ทางศาสนพิธี

9 บุญคูนลาน ข้าวโพดหวาน 1.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประชาชนและเยาวชนใน -            -           200,000      200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ1.ประชาชนและเยาวชน สํานักการศึกษาฯ
สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่อําเภอบ้านฝางได้ ของผู้เข้าร่วมงาน ในพื้นที่อําเภอบ้านฝาง
กาชาด อําเภอบ้านฝาง ขนบธรรมเนียมประเพณี รําลึกถึงจารีตขบบธรรมเนียม ได้ร่วมสืบสานจารีต
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีอันเก่าแก่ของ ประเพณีท้องถิ่น
อําเภอบ้านฝาง) 3.เพื่อเสริมสร้างความ ท้องถิ่น 2.สร้างขวัญกําลังใจให้แก่

สามัคคีของประชาชน เกษตรกร
3.สร้างความสามัคคีให้แก่

10 จัดงานประจําปีประเพณี  -เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์  -จัดให้มีการทําบุญตักบาตร -            -           200,000      200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

ศาลเจ้าพ่อหมื่นศรี จารีตประเพณี  -จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนสํานักงานเทศบาล วัฒนธรรมประเพณี  -จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ตําบลแวงน้อย) อันดีงามของท้องถิ่นสืบไป กีฬาสากล เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

 -เพื่อสร้างความสามัคคี  -ประกวดเต้นแอโรบิก ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

และความเข้าใจอันดีของ  -จัดจําหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
ประชาชนในเขตอําเภอ
แวงน้อย

11 จัดงานประเพณีออกพรรษา 1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์  -จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ -            -           100,000      100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน 1.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สํานักการศึกษาฯ

ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ฟื้นฟูและสืบสานขนบ ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประชาชนในพื้นที่ และสืบสานขนบ
(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น) ธรรมเนียมประเพณี ประเพณี และนักท่องเที่ยว ธรรมเนียมประเพณี

ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่อสร้างความรัก ไม่น้อยกว่า80% วิถีอีสานอันเป็น
ความสามัคคี ความร่วมมือ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ให้คงอยู่สืบไป
ภาคเอกชน เยาวชน 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาชนโดยใช้ ตามนโยบายของรัฐบาล
วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง เที่ยวทั่วไทยไปได้

ทุกเดือน

12 จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ 1.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคม  -จัดงานประเพณีสุดยอด - -           400,000 400,000 400,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน สํานักการศึกษาฯ

อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟื้นฟู สงกรานต์อีสาน ณ บริเวณ ประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมฟื้นฟู สืบสาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

และถนนข้าวเหนียว สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบ บึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว และนักท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบ
(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น) ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (ถนนศรีจันทร์ จากบริเวณ เข้าร่วมกิจกรรม ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ให้คงอยู่สืบไป สี่แยกเตียวฮง-บริเวณศาล ไม่น้อยกว่า80% ให้คงอยู่สืบไป
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน หลักเมืองขอนแก่น) 2.เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึก และกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้
และแสดงออกซึ่งความกตัญญู ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
กตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่และผู้สูง เพิ่มขึ้น
อายุที่ตนเคารพนับถือ
3. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
การใช้จ่ายเงินในเมือง
ขอนแก่น

13 บุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา 1.เพื่อส่งเสริมให้มีงานเทศกาล 1.จัดงานบุญกุ้มข้าว -            300,000    300,000      300,000      300,000       ร้อยละของผู้ 1.เป็นการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ที่จัดขึ้นเป็นประเพณีประจําปี    -จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ มาร่วมงาน จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

โนนศิลา) ของอําเภอโนนศิลา โพสพ/สู่ขวัญข้าว ท้องถิ่น
2.เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์    -ออกร้านนิทรรศการ การ 2.วัฒนธรรมไทยของท้องถิ่น

และประชาสัมพันธ์อําเภอ แสดงสินค้า OTOP ให้คงอยู่ตลอดไป
โนนศิลาให้เป็นที่รู้จักของคน    -การประกวดผลิตภัณฑ์
ทัวไป ทางการเกษตร แข่งขัน
3.เพื่อส่งเสริม สร้างรายได้ นวดข้าว ประกวดอาหาร
ควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรม 2.จัดงานบุญประเพณีของ
และประเพณีอันดีงามของคน แต่ละตําบลในอําเภอ
ในท้องถิ่น โนนศิลา

14 สืบสานงานบุญประเพณี OTOP 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน  -ประชาชน 9 ตําบล องค์กร -            -           200,000      200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน 1.สร้างความสมานฉันท์ของ สํานักการศึกษาฯ

นวัตวิถี ของดีเมืองกระนวน ประเพณีท้องถิ่นและศิลปะ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทุกหมู่เหล่าและ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง การแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จัก ในเขตพื้นที่อําเภอกระนวน และนักท่องเที่ยว นํามาซึ่งความผาสุกแก่ชุมชน

อําเภอกระนวน) อย่างกว้างขวางในสังคมไทย เข้าร่วมกิจกรรม ประเทศชาติ
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ ไม่น้อยกว่า 80 % 2.ภาพลักษณ์ที่ดีและความมี

ท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการสร้าง ชื่อเสียงของอําเภอกระนวน
รายได้ให้แก่ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ในพื้นที่

15 จัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม 1.เพื่อให้ศิลปะขนบ 1.จัดงานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม -            -           800,000      800,000      800,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในอําเภอได้ สํานักการศึกษาฯ

ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีและ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาชุมชนและพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ท้องถิ่นอําเภอภูผาม่าน วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ 2.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง คงไว้ต่อไป 3.จัดงานประเพณีลอยกระทง เข้าร่วมกิจกรรม 
อําเภอภูผาม่าน) 2.เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ วันออกพรรษาวัดเฉลียงทอง ไม่น้อยกว่า 80 %

เห็นความสําคัญ 4.จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน
หวงแหนและอนุรักษ์ เลี้ยงผีตาปู่ (ดอนตา) และบุญ
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ซําฮะ
3.เพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิง วัฒนธรรม
ของอําเภอภูผาม่าน

16 จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว - -           200,000      200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

และของดีอําเภอบ้านไผ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญ่และของดีอําเภอบ้านไผ่ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
อําเภอบ้านไผ่) ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

เรียนรู้ ความรักสามัคคี

17 จัดงานกาชาดประจําปี 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน -            -           300,000      300,000      300,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

รวมของดีเมืองชุมแพ สินค้าของอําเภอชุมแพ โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ให้เป็นที่รู้จัก  -จัดขบวนแห่ของดีเมือง และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
อําเภอชุมแพ) 2.เพื่อรักษาประเพณีอัน ชุมแพและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ดีงามตลอดจนภูมิปัญญา   -ออกร้านจําหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป พื้นเมือง OTOP
3.เพื่อส่งเสริมการ  -ประกวดพืชผลทางการ
จําหน่ายสินค้าตาม เกษตร
นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง   -แข่งขันและการละเล่น
ผลิตภัณฑ์และสินค้า พื้นบ้าน
พื้นเมือง

18 งานศิวะราตรี ปูชะนียาลัย 1.เพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง -            -           200,000      200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

ปราสาทเปือยน้อย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชนอําเภอเปือยน้อย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
อําเภอเปือยน้อย) 2.เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

3.เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี เกษตร
ของบุคลากรในท้องถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง

19 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํา  -เพื่อส่งเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีพระเจ้า - -           100,000      100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

พระเจ้าใหญ่ไชยวาน ประจําปี จัดงานประเพณีพระเจ้าใหญ่ ใหญ่ไชยวาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ไชยวาน อําเภอโคกโพธิ์ไชย และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
อําเภอโคกโพธิ์ไชย)  -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

เชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

20 สืบสานประเพณีบุญคูณลาน 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อ จัดงานวันไก่ย่างที่อําเภอ -            -           500,000      500,000      500,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

และงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง เสียงไก่ย่างเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง รวม 3 วัน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการท่องเที่ยวและ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ของแท้และอร่อยต้อง 3 คืน และนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
อําเภอเขาสวนกวาง)  "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" เข้าร่วมกิจกรรม

2.เพื่อยกระดับร้านอาหาร ไม่น้อยกว่า80%
และแผงลอย บริเวณ
ริมถนนมิตรภาพ
ในเขตเทศบาล ให้มี
ความอร่อย สะอาดและ
ถูกหลักอนามัย 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

21 โครงการจัดงานบุญเดือนหก 1.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญ - -           500,000 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง และขนบธรรมเนียมประเพณี เดือนหก ในเขตอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) ท้องถิ่นไว้สืบทอดต่อไป โคกโพธิ์ไชย และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ความรักและความสามัคคี ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชน

22 เทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน และ 1.เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้  -จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่า - -           400,000      400,000      400,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

ของดีเมืองมัญจาคีรี ช้างกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการท่องเที่ยวและ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
อําเภอมัญจาคีรี) 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม

3.เพื่อสร้างความสามัคคีและ ไม่น้อยกว่า80%
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

23 จัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมือง 1.เพื่ออนุรักษ์รักษาไว้  -จัดแสดงแสง สี เสียง - -           200,000 200,000 200,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

ภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ซึ่งขนบธรรมเนียม  -จัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 151



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ประจําปี ประเพณีที่ดีงามของ  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชนอําเภอภูเวียง  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

อําเภอภูเวียง) 2.เพื่อประชาสัมพันธ์  -ประกวดผลิตผลทางการ ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น เกษตร
ที่รู้จักแพร่หลาย  -การแสดงศิลปพื้นเมือง
3.เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีของ
บุคลากรในท้องถิ่น

24 จัดงาน "khon kaen love 1.เพื่อเป็นการส่งเสริม  -เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ - - 1,000,000 1,000,000    1,000,000     จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เป็นส่งเสริมการ สํานักปลัดฯ
music festival ฮักถึงแก่น การท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น และความบันเทิงอย่างเต็มที่ โครงการ ท่องเที่ยวให้กับจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 152



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แดนดนตรีรัก 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม และสามารถสร้างให้เป็น ขอนแก่น
(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น) เศรษฐกิจ กิจกรรมประจําปีที่เป็น 2.ส่งเสริมเศรษฐกิจ

3.เพื่อเป็นการส่งเสริม เอกลักษณ์ของจังหวัด ของเมืองขอนแก่น
ความรัก ความสามัคคี ขอนแก่นต่อไป
และความอบอุ่นของ
บุคคลในครอบครัวยิ่งขึ้น
4.เพื่อให้ชาวขอนแก่น
ได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันในการเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี
ของคนเมืองให้มากยิ่งขึ้น

25 โครงการส่งเสริมผ้าไทยลายเอกลักษ - เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานส่งเสริมผ้าไทยลาย -            -           200,000 200,000 200,000 ระดับความสําเร็จ  - ประชาชนได้ร่วมกัน สํานักการศึกษา
อําเภอบ้านฝาง ทางการแต่งกายด้วย เอกลักษณ์ อําเภอบ้านฝาง ในการจัดงาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม ผ้าไทยลายเอกลักษณ์ พื้นบ้าน
อําเภอบ้านฝาง) อําเภอบ้านฝาง  - กลุ่มอาชีพการทอ

 - เพื่อส่งเสริมอาชีพการ ผ้าไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทอผ้า

26 จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ - -           300,000 300,000 300,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคส่วนในอําเภอ สํานักการศึกษาฯ

ของดีแวงใหญ่ และสืบสานประเพณี แวงใหญ่ รวม 52 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ แวงใหญ่มีส่วนร่วมในการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ท้องถิ่นให้ดํารงอยู่สืบไป ร่วมจัดกิจกรรม และนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรม
อําเภอแวงใหญ่) 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม เข้าร่วมกิจกรรม 2.ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร

อาชีพด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า80% และด้านประเพณีวัฒนธรรม
ซึ่งจะได้นํา ผลผลิตมา ให้คงอยู่ตลอดไป
ประกวดแข่งขัน
3.เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ของ
อําเภอแวงใหญ่

27 ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ 1.เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม  -จัดงานประเพณีสืบสาน -            1,000,000  1,000,000    1,000,000    1,000,000     ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้รู้จักประเพณี สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง สืบสานจารีตประเพณี ตํานานอําเภอหนองเรือ ประชาชนในพื้นที่ วัฒนธรรมโบราณและสืบ
อําเภอหนองเรือ) ท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ ร่วมกับเทศบาลตําบลและ และนักท่องเที่ยว ทอดรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้

อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตําบล เข้าร่วมกิจกรรม รู้จัก
2.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ในพื้นที่ จํานวน 13  แห่ง ไม่น้อยกว่า80%
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มีมูลค่า

28 จัดงานประเพณีประจําปี อําเภอ 1.เพื่อสนับสนุนการ จัดงานเทศกาลประจําปี -            -           300,000 300,000 300,000 ภาครัฐ เอกชน 1.เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ สํานักการศึกษาฯ

หนองนาคํา "งมปลาน้ําแดง ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ประชาชนในพื้นที่ ต่าง ๆ ทําให้สมาชิกกลุ่มมี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคํา" ของรัฐบาลในเรื่อง และนักท่องเที่ยว รายได้เพิ่มมากขึ้น
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรม 2.ขนบธรรมเนียมประเพณี
อําเภอหนองนาคํา) 2.เพื่อสืบสานขนบ ไม่น้อยกว่า80% และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ

และวัฒนธรรมของ สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง
ท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ต่อไป
3.เพื่อเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ของดีของอําเภอ
ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่
หลายของคนทั่วไป

29 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และ 1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว - -           300,000      300,000      300,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

ของดีอําเภอหนองสองห้อง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญ่และของดีอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น หนองสองห้อง และนักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
อําเภอหนองสองห้อง) ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

เรียนรู้ ความรักสามัคคี

30 "จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมือง 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  -ประชาชนอําเภอชนบท 100,000 100,000 100,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ศิลปวัฒนธรรม สํานักการศึกษาฯ

ชลบถ" ประจําปี ผ้าไหมของอําเภอชนบท และอําเภอใกล้เคียง ประชาชนในพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประมาณ 40,000 คน และนักท่องเที่ยว อันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญา

อําเภอชนบท) ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถิ่นคงอยู่สืบต่อไป
3.เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า80%
ขนบธรรมเนียมประเพณี 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

อันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญา จําหน่ายสินค้า OTOP
ชาวบ้านให้คงอยู่ตลอดไป 3.ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวในอําเภอชนบทให้

เป็นที่รู้จัก

31 จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และ 1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว -           -          150,000      150,000      150,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

ของดีอําเภอบ้านแฮด ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหญ่และของดีอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 
และภูมิปัญญาด้าน บ้านแฮด และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมใน
ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์
ประจักษ์สืบไป ไม่น้อยกว่า80% วัฒนธรรมประเพณี
2. เพื่อส่งเสริมการ อันดีงามของท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คงอยู่สืบต่อไป
ความรักสามัคคี

32 แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดี 1.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ  -ประชาชนอําเภอซําสูง - -           100,000 100,000 100,000 ภาครัฐ เอกชน 1.อ.ซําสูงมีงาน สํานักการศึกษาฯ

อําเภอซําสูง รอบ 23 ปี การยกฐานะเป็น และอําเภอใกล้เคียง ประชาชนในพื้นที่ ประจําปีเป็นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง กิ่งอําเภอซําสูง และกําหนด และนักท่องเที่ยว รู้จัก เกิดเอกลักษณ์
อําเภอซําสูง) ให้เป็นงานประจําปีของอําเภอ เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความภาคภูมิ

2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ไม่น้อยกว่า80% ใจให้แก่ชาวอําเภอ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดี อ.ซําสูง 2.ประชาสัมพันธ์
3.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ของดีของ
ท้องถิ่นอันดีงามในการกราบ อําเภอให้เป็นที่รู้จัก
ไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่ นําไปสู่การขยายช่องทาง
ในช่วงวันแรงงาน จําหน่าย

3.ส่งเสริมและสร้างจิต
สํานึกการรักบ้านเกิดให้
แก่ประชาชนภายใต้
แนวคิด "คนซําสูง
ไม่ทอดทิ้งกัน"

33 งานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญ 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ ทุกตําบลในเขตอําเภอ -           -          200,000      200,000     200,000      นักท่องเที่ยว 1.อําเภอแวงน้อย สํานักการศึกษาฯ
ข้าวอําเภอแวงน้อย สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดํารง แวงน้อย จํานวน 6 ไม่น้อยกว่า มีกิจกรรมงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง สืบไป ตําบล 74 หมูบ้าน ร้อยละ 60 ประจําปีของอําเภอ
อําเภอแวงน้อย) 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ 2.เป็นการสร้าง

ด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นํา ความรัก ความ
ผลผลิตมาประกอดแข่งขัน สามัคคี ความ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก กตัญญูรู้คุณข้าว
ความสามัคคี ของคนในพื้นที่ ของชาวแวงน้อย
4.เพื่อให้เศรษฐกิจของอําเภอ
แวงน้อยหมุนเวียนในระบบและ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

34 จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว -           -          200,000      200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

อําเภอกระนวน ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหญ่และของดีอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 
และภูมิปัญญาด้าน กระนวน และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมใน
ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์
ประจักษ์สืบไป ไม่น้อยกว่า80% วัฒนธรรมประเพณี
2. เพื่อส่งเสริมการ อันดีงามของท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คงอยู่สืบต่อไป
ความรักสามัคคี

35 จัดงานประเพณีรําลึกสมเด็จพระ 1.เพื่อเป็นการรําลึก  -จัดงานประเพณีรําลึกสมเด็จ -           50,000     50,000       50,000       50,000        ภาครัฐ เอกชน  -ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) คุณงามความดีของ พระพุฒาจารย์ (อาจ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาสภมหาเถร) 3 วัน และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการ
พระยืน) (อา  อาสภมหาเถร) เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม

2.เพื่อส่งเสริม ทํานุ บํารุง ไม่น้อยกว่า80% ประเพณีอันดีงามของ
กิจกรรมทางด้าน ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
พระพุทธศาสนา
3.เพื่อสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

36 การจัดงานประเพณีบุญเหล่า 1.เพื่อบวรสรวงและ  -จัดพิธีบวงสรวงเหล่าพระยืน -           -          200,000     200,000     200,000      ภาครัฐ เอกชน  -ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ
พระยืน สมโภชน์เหล่าพระยืน ตะวันออก และเหล่าพระยืน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ ตะวันออกและเหล่า ตะวันตก และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการ
พระยืน) พระยืนตะวันตก  -จัดขบวนแห่จากองค์กรและ เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม

2.เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ชุมชนในพื้นที่อําเภอพระยืน ไม่น้อยกว่า80% ประเพณีอันดีงามของ
อันดีงามของชาวพระยืน  -จัดมหรสพสมโภชน์ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

37 งานบุญประเพณีรําลึกหลวงปู่ 1.เพื่อประกาศ  -จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา -            -           50,000        -             -             ภาครัฐ เอกชน  -ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ
พระครูญาณสารโสภิต เจ้าคณะ เกียรติคุณและรําลึกถึง เจริญพระพุทธมนต์ แสดง ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

อําเภอ องค์ปฐม ครั้งที่ 23 พระเดชพระคุณของ พระธรรมเทศนา และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการ
ประจําปี 2563 หลวงปู่พระครูญาณสาร  -จัดกิจกรรมแสดงความรําลึก เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ โสภิต ถึงหลวงปู่พระครูญาณสารโสภิต ไม่น้อยกว่า80% ประเพณีอันดีงามของ
พระยืน) 2.เพื่อรักษาจารีต  -จัดเลี้ยงโรงทาน ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

ประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมมหรสพตาม
พื้นบ้านอีสาน ประเพณี 
3.เพื่อความสมานฉันท์  -จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชน พื้นบ้าน

38 นมัสการเจดีย์หลวงปู่พระครู 1.เพื่อรําลึกถึงคุณความดี  -จัดงานวันรําลึกพระครูปลัด -            50,000      -             -             -             ภาครัฐ เอกชน  -ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ
ปลัดหล้าฯ บูชาพระบรม ของหลวงปู่ปลัดหล้าฯ หล้า ตําบลหนองแวง ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 
สารีริกธาตุและพระบูรพาจารย์ และพระบูรพาจารย์ของ อําเภอพระยืน และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการ
ตําบลหนองแวง ประจําปี 2562 ตําบลหนองแวง เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ไม่น้อยกว่า80% ประเพณีอันดีงามของ
พระยืน) หันมาสนใจพุทธศาสนา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

และมีความสุขใจมากขึ้น
3.เพื่อส่งเสริมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาตามวิถี
แห่งชาวพุทธ

39 งานประเพณีบวงสรวงพระเจ้า 1.เพื่อให้ชุมชนและ  -จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา -            50,000      -                -                -                 ภาครัฐ เอกชน  -ประชาชนได้เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ
ใหญ่องค์ตื้อสู่ขวัญรถ ประจําปี ประชาชนได้มาสักการะ  -จัดเลี้ยงโรงทาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสร้างรายได้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 160



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

2562 และขอพรพระเจ้าใหญ่  -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร และนักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการ
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ องค์ตื้อในวันขึ้นปีใหม่ และสู่ขวัญรถ เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม
พระยืน) สร้างขวัญและกําลังใจใน  -จัดกิจกรรมมหรสพสมโภชน์ ไม่น้อยกว่า80% ประเพณีอันดีงามของ

การประกอบอาชีพ และจุดพลุตะไล ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
2.เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในตําบลพระยืน

40 รดน้ําขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 1.เพื่อส่งเสริมสืบสาน  -จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร -            -           100,000      100,000      100,000       จํานวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้ร่วม สํานักการศึกษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ผู้สูงอายุ จํานวน 800 กิจกรรมไม่น้อย กิจกรรมวันผู้สูง
อําเภอหนองนาคํา) ประเพณีของท้องถิ่น คน จาก 3 ตําบล ใน กว่าร้อยละ 80 อายุ

2. เพื่อสรางจิตสํานึก เขตอําเภอหนองนาคํา  -ประชาชนได้
ให้บุตรหลานได้ร่วม แสดงมุทิตาจิต
แสดงความกตัญญูกตเวที กตัญญูกตเวทิตา
รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ

41 วันวิสาขบูชาโลก 1.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทํ -จัดกิจรรมทําบุญ -            -           25,000        25,000        25,000         จํานวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้ สํานักการศึกษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตักบาตร เวียนเทียน ตักบาตร ปฏิบัติธรรม กิจกรรมไม่น้อย ทําบุญตักบาตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 161



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

อําเภอหนองนาคํา) 2.ประชาชนได้ปฏิบัติ ณ วัดศรีบุญเรือง กว่าร้อยละ 80 และเวียนเทียน
พิธีพุทธบูชา ระลึกถึง บ้านหนองนาคํา พร้อมทั้งปฏิบัติ
พระพุทธคุณของ อ.หนองนาคํา ธรรม ถือศีล
พระพุทธเจ้า

42 วันเข้าพรรษา 1.เพื่อให้ประชาชนได้  -จัดกิจกรรมแห่เทียน -            -           25,000        25,000        25,000         จํานวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้ สํานักการศึกษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ร่วมทําบุญตักบาตร พรรษา ถวายเทียน กิจกรรมไม่น้อย ทําบุญตักบาตร
อําเภอหนองนาคํา) ถวายเทียน พรรษา ผ้าอาบน้ําฝน กว่าร้อยละ 80 ถวายเทียน ผ้าอาบ

ผ้าอาบน้ําฝน จํานวน 29 โดยนิมนต์พระ จํานวน น้ําฝน และได้
2.ประชาชนได้ 29 วัด ๆ ละ 1 รูป ปฏิบัติธรรมถือศีล
ปฏิบัติธรรม ถือศีล 
ร่วมถวายเทียนพรรษา

43 วันลอยกระทง 1.เพื่ออนุรักษ์สืบสาน  -จัดงานลอยกระทง -            -           25,000        25,000        25,000         จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เป็นการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและ ในเขตอําเภอหนองนาคํา กิจกรรมไม่น้อย จารีต ประเพณี และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 162



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

อําเภอหนองนาคํา) ประเพณีที่ดีงามของ กว่าร้อยละ 80 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2.วัฒนธรรมไทย
2.เพื่อให้เกิดความรัก ของท้องถิ่นคงอยู่
ความสามัคคี ในชุมชน ตลอดไป

44 วันออกพรรษา 1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์  -จัดงานออกพรรษาใน -            -           25,000        25,000        25,000         จํานวนผู้เข้าร่วม  -ส่งเสริมอนุรักษ์ สํานักการศึกษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม และสืบสานขนบ เขตอําเภอหนองนาคํา กิจกรรมไม่น้อย ฟื้นฟูและสืบสาน
อําเภอหนองนาคํา) ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กว่าร้อยละ 80 ขนบธรรมเนียม

2.เพื่อสร้างความรัก ประเพณีท้องถิ่น
ความสามัคคีความร่วมมือ ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ วิถีอีสานอันเป็น
ภาคเอกชนและประชาชน เอกลักษณ์ท้องถิ่น

45 อนุรักษ์ สืบสานประเพณี 1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก  -จัดงานอนุรักษ์สืบสาน -            -           500,000      500,000      500,000       ประชาชน  -ประชาชนเข้าร่วม สํานักการศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ถึงความสําคัญและเห็นคุณค่ามรดก ประเพณีวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเพื่อสืบสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 163



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า80% และมีส่วนร่วมใน
อําเภอบ้านไผ่) 2.เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ การอนุรักษ์

ท้องถิ่นที่บรรพบุรุษของเราได้ วัฒนธรรมประเพณี
สั่งสมไว้ อันดีงามของ

ท้องถิ่น

-          ###### 86,900,000 18,350,000 18,300,000 รวม  45  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 164



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการยกระดับผล  -เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน  - โรงเรียนสังกัดฯ - - 350,000 350,000 350,000 1. ความพึงพอใจ 1.สถานศึกษามีความพร้อม สํานักการศึกษาฯ

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ การสอบ O-NET ทั้ง 19 โรงเรียน ต่อโครงการ ในการเข้ารับการวัดผล
สถานศึกษาสังกัดองค์การ  -เพื่อเตรียมความพร้อมการ - มีการเตรียมความพร้อม 2. ร้อยละของ ประเมินผลระดับชาติ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สอบประเมินสมรรถนะ ในการวัดผลประเมินผล นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 2.สถานศึกษามีการ

สําคัญของผู้เรียน ครั้งสําคัญทุกครั้ง ทางการเรียนผ่าน พัฒนาระบบงาน
 -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง - มีการพัฒนาโปรแกรม เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทะเบียนวัดผล
การเรียนของนักเรียนในสังกัดฯ งานทะเบียนวัดผล 1 โปรแกรม อย่างต่อเนื่อง และ
 -เพื่อพัฒนาระบบงาน - ประชุมครูทะเบียนวัดผล มีประสิทธิภาพ
ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ในสังกัดฯ

2 พัฒนาและส่งเสริมการบริหาร  - เพื่อพัฒนาและส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ - - 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การบริหารสถานศึกษาแบบ อบจ.ขอนแก่น โครงการ มีความเข้าใจและ มีความเข้าใจและ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ตระหนักในบทบาท

เป็นฐาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่สามารถปฏิบัติ
 - เพื่อจัดโครงการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา หน้าที่คณะกรรมการ
การบริหารสถานศึกษาแบบ ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาได้เป็น
มีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วน อย่างดี 
ร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูหัวหน้าฝ่าย ผู้ปกครอง และชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

แบบ 
ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 165



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

3 โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้น  - เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน  -โรงเรียนในสังกัดฯ 200,000 200,000 200,000  - ความพึงพอใจ นักเรียนได้รับการดูแล สํานักการศึกษาฯ

ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ หลักสูตรระยะสั้นให้กับ จํานวน 19 โรงเรียน  - ร้อยละของนักเรียน ตามศักยภาพและ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัดฯ ที่ผ่านหลักสูตร ความต้องการ

4 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  -เพื่อจัดระบบการแข่งขัน  -จัดประชุมคณะกรรมการ - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1. ความพึงพอใจ 1. สถานศึกษา สํานักการศึกษาฯ

ของครูและนักเรียนในสังกัด ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ตัดสินระดับ อบจ.ขอนแก่น ต่อโครงการ มีการพัฒนางานวิชาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด - เพื่อคัดเลือกนร.และครู ในการเตรียมความพร้อม 2. ร้อยละของนักเรียน อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ขอนแก่น เป็นตัวแทนอบจ.ขอนแก่น การตัดสินก่อนการแข่งขัน ที่ได้รับระดับคุณภาพ 2. ครูและนักเรียน

เข้าแข่งขันระดับสูงขึ้นไป จํานวน 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือ เกิดการแลกเปลี่ยน
 - เพื่อจัดนิทรรศการและ  - จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ รางวัล หรือเกียรติบัตร เรียนรู้นอกห้องเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ รอบคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดฯ 3. ครูและนักเรียน 
ในงานมหกรรมการจัดการ 1 ครั้ง มีขวัญกําลังใจในการ
ศึกษาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น  - จัดนิทรรศการและเข้าร่วม ปฏิบัติหน้าที่
ระดับภาคฯ และระดับประเทศ กิจกรรมทางวิชาการในงาน 4. สถานศึกษามีเวที
 - เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทาง มหกรรมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ผลงาน
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่นระดับภาคฯ 1 ครั้ง ดีเด่นอย่างน่าภูมิใจ
นักเรียนระดับภาค  - จัดนิทรรศการและเข้าร่วม
และระดับประเทศ กิจกรรมทางวิชาการในงาน

มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับประเทศ 1 ครั้ง
 - ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ระดับภาคฯ  1  ครั้ง
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  - เพื่อนิเทศ ติดตามและ  - ออกนิเทศติดตาม - - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อยโรงเรียนละ ต่อโครงการ อบจ. ได้รับการกํากับ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  - เพื่อติดตามประเมินผล 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ - ออกนิเทศติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ เป็นระบบ
 - เพื่อประเมินคุณภาพของ รร. อย่างน้อย 1 ครั้ง
โรงเรียนในสังกัดฯ ต่อปีการศึกษา

6 นักเรียนองค์การบริหารส่วน  - เพื่อส่งเสริมการอ่านออก  - นักเรียนโรงเรียนในสังกดัฯ - - 500,000 500,000 500,000 1. ความพึงพอใจ นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา สํานักการศึกษาฯ

จังหวัดขอนแก่นอ่านออก และพัฒนาทักษะการเขียน  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ต่อโครงการ ด้านการอ่านและการเขียน
เขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. ร้อยละของนักเรียน ได้รับการช่วยเหลือดูแล

ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ ที่มีพัฒนาการการอ่าน อย่างต่อเนื่อง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ จํานวน 1 ครั้ง การเขียนดีขึ้น
 -นิเทศติดตามนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน
1 ครั้ง
 -จัดทดสอบหลังการพัฒนา
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 1 ครั้ง
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

7 กิจกรรม To be number one  - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ - - 100,000 150,000 150,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และชุมชนในจังหวัดขอนแก่น โครงการ มีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
ยาเสพติด และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปัญหาพิษภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัญหาพิษภัยยาเสพติด ยาเสพติด และทราบถึง
และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และทราบถึงแนวทาง แนวทางการแก้ไขปัญหา
 - เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด
การจัดกิจกรรมป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และชุมชน 

8 โครงการนักเรียนคนเก่ง - เพื่อทดสอบความรู้  - จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทน - - 150,000 150,000 150,000 1. ความพึงพอใจ นักเรียนได้รับการส่งเสริม สํานักการศึกษาฯ

ของสถานศึกษาในสังกัด ความสามารถทางด้าน นักเรียนในสังกัดเพื่อเข้าร่วม ต่อโครงการ สนับสนุนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด วิชาการของนักเรียน แข่งขันโครงการคนเก่ง 2. จํานวนนักเรียนที่ได้รับ ด้านวิชาการ และมีโอกาส
ขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด ในโรงเรียนท้องถิ่น 1 ครั้ง รางวัลระดับประเทศ ได้เรียนรู้นอกสถานศึกษา

- เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน  -ส่งนักเรียนตัวแทน อย่างต่อเนื่อง
ด้านวิชาการในกลุ่มสาระ เข้ารับการทดสอบระดับ
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด ประเทศ 1 ครั้ง
ระดับภาคและระดับประเทศ
ของนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด
- เพื่อจัดสอบคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ในระดับต่าง ๆ
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

9 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  - เพื่อพัฒนางานระบบดูแล  - โรงเรียนในสังกัด -               -             200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - เข้าร่วมโครงการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน อบจ.ขอนแก่น โครงการ ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา

 - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพการทํางาน ศักยภาพการทํางาน
การทํางนครูในระบบดูแล ในระบบดูแลช่วยเหลือ ในระบบดูแลช่วยเหลือ
ช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้น นักเรียน นักเรียน 
การเสริมสร้างความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย
สหวิชาชีพ

10 ส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี  - เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัด -               -             200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - เข้าร่วมโครงการ สํานักการศึกษาฯ
และยุวกาชาด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ขอนแก่น โครงการ มีความเข้าใจ มีความเข้าใจในบทบาท

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในบทบาทหน้าที่ และได้รับ หน้าที่ และได้รับการพัฒนา
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ การพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ ตนเองด้านลูกเสือ
ส่งเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารี สามารถนําประสบการณ์ สามารถนําประสบการณ์
และยุวกาชาด ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก สําหรับลูกเสือได้อย่าง สําหรับลูกเสือได้อย่าง
อบรมผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
และยุวกาชาด ตามโครงการ
ของสํานักการศึกษา 

11 โครงการนิเทศติดตามและ  - เพื่อตรวจสอบกระบวนการ  - สถานศึกษาในสังกัด -               -             300,000          300,000         300,000         - สถานศึกษาในสังกัด  - สถานศึกษาในสังกัดฯ สํานักการศึกษาฯ
ประเมินคุณภาพภายในสถาน ประกันคุณภาพการศึกษา อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 19 แห่ง ทั้ง 19 แห่ง มีผลการประเมิน มีการบริหารจัดการศึกษา
ศึกษาสังกัด องค์การบริหาร ของสถานศึกษาในสังกัดฯ คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ส่วนจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเกณฑ์และผ่านการ
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

12  โครงการวิจัยและพัฒนา  - เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ  - สถานศึกษาในสังกัด -               -             400,000          400,000         400,000         - สถานศึกษาในสังกัดฯ  - อบจ.ขอนแก่น มีระบบ สํานักการศึกษา
เครื่องมือตรวจสอบติดตาม มาตรฐานการศึกษา และ อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 19 แห่ง ทั้ง 19 แห่ง มีผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ กําหนดเกณฑ์พิจารณาตัวชี้วัด คุณภาพภายในสถานศึกษา การศึกษาแบบออนไลน์ 
(on line) เพื่อการประกัน สําหรับประเมินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป (on  line) สําหรับการ
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การศึกษาด้านปัจจัย  - สถานศึกษาในสังกัดฯ ประกันคุณภาพภายใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น ด้านกระบวนการ และด้าน ทั้ง 19 แห่ง ผ่านการประเมิน สถานศึกษาในสังกัดฯ 

ผลผลิต ตามประกาศกระทรวง คุณภาพภายนอกจาก พร้อมรับประเมิน เพื่อการ
มหาดไทย ได้กําหนดมาตรฐาน สมศ. คิดเป็นร้อยละ 75 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษากลางไว้ ขึ้นไป การจัดการศึกษาจาก สมศ.
 - เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาในสังกัดฯ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2553 เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
จะทําการประเมินแบบออนไลน์
 (on line)  
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

13 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  - เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด  - สถานศึกษาในสังกัด - - 200,000 200,000 200,000  - สถานศึกษาในสังกัดฯ  - สถานศึกษาในสังกัดฯ สํานักการศึกษาฯ

การศึกษาภายในสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 19 แห่ง ผ่านการประเมิน มีการบริหารจัดการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ขอนแก่น มีระบบการประกัน คุณภาพภายนอกจาก ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
จังหวัดขอนแก่น คุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ สมศ. คิดเป็นร้อยละ 75 ตามเกณฑ์และผ่านการ

การประกันคุณภาพภายใน ขึ้นไป ประเมินคุณภาพภายนอก
และระบบการประกันคุณภาพ จาก สมศ.
ภายนอกที่ได้มาตรฐาน

14 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร  - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  - แผนพัฒนาการศึกษา - - 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของแผนพัฒนา  - แผนพัฒนาการศึกษาที่มี สํานักการศึกษาฯ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา การจัดทําแผนพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัด การศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น การศึกษา บริบทของโรงเรียน

15 จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาการ  - เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา  - จัดอบรมให้กับบุคลากร - - 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของแผนพัฒนา  - แผนพัฒนาการศึกษาที่มี สํานักการศึกษาฯ

ศึกษาของ อบจ.ขอนแก่น นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี สํานักการศึกษาฯ และ การศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพและสอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ โรงเรียนในสังกัด จํานวน บริบทของโรงเรียน
ผลสูงสุด 100 คน
 -เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น

16 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และโรงเรียนในสังกัดจังหวัด ที่จัดการศึกษาทั้งใน การศึกษาให้มีคุณภาพ
และนอกระบบ ขอนแก่น และนอกระบบพัฒนา ได้มาตรฐาน

กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานผ่านนวัตรกรรม
ที่ทันสมัย
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

17 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ โรงเรียนในสังกัดฯ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 90 ของนักเรียน  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ จํานวน 19 โรงเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนา ของนักเรียนสูงขึ้น
วิชาการขององค์การบริหาร เตรียมความพร้อมของนักเรียน ความรู้ความสามารถได้  - สามารถสอบเข้าได้
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่ เต็มตามศักยภาพและสร้าง ในระดับที่สูงขึ้น

สูงขึ้น ความภาคภูมิใจให้กับ
ตนเอง ครอบครัวและ
หน่วยงานต้นสังกัด

18 โครงการสร้างเครือข่ายแกนนํา เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ โรงเรียนในสังกัดฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกัน เด็กและเยาวชนให้เห็นความ จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ มีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาวัยรุ่น สําคัญของปัญหาวัยรุ่นและ และชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่น

ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยม ปัญหาวัยรุ่น และทราบถึงแนวทาง
ที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไข
ให้มีภูมิคุ้มกันจากพฤติกรรม ปัญหาวัยรุ่น
ที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น

19 โครงการส่งเสริมการอ่าน 1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม  - ห้องสมุดโรงเรียนในสังกดั 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

 โรงเรียนในสังกัดฯ และภาคี อบจ.ขอนแก่น โครงการให้ความสนใจและ สํานักงานกศน.จังหวัดและ
เครือข่ายในการจัดกิจกรรม  - สํานักงาน กศน.จังหวัด เห็นความสําคัญของการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ ขอนแก่น อ่านส่งผลให้เด็กและ ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก
การศึกษาตามอัธยาศัย เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และเยาวชน
2.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ ในอนาคต
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการดําเนินการจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

20 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 ของผู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ํานักการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัด ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการได้ มีความเข้าใจและ
ขอนแก่น สังกัดองค์การปกครองส่วน ตระหนักถึงความสําคัญ ตระหนักในบทบาท

ท้องถิ่น ของครูผู้ดูแลเด็กและ หน้าที่สามารถปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้ หน้าที่ได้อย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
และทันต่อการเปลี่ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
แปลงในการเข้าสู่ประ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ชาคมอาเซียน ถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 6,123,720 6,123,720 6,123,720  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าอาหารกลางวัน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  - ค่าที่นอนนักเรียนอนุบาล ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  - ค่ากระแสไฟฟ้า โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ในการเปลี่ยนแปลงการ
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
ห้องสมุดโรงเรียน
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บริหารสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ต่อ)  - ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน

 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 5,601,600 5,601,600 5,601,600  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านคูขาด ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง
(สถิตย์อุปถัมภ์) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าอาหารกลางวัน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  - ค่าที่นอนนักเรียนอนุบาล ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่ากระแสไฟฟ้า ในการเปลี่ยนแปลงการ
 - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 175



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน
บริหารสถานศึกษา  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านคูขาด  -ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
(สถิตย์อุปถัมภ์) ต่อ นักเรียนยากจน

 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนรและอาคาร
ประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 26,876,400 26,876,400 26,876,400  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
 -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
โรงเรียน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ในการเปลี่ยนแปลงการ
หลักสูตรสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่ากระแสไฟฟ้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 176



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บริหารสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ต่อ)  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 177



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,789,400 4,789,400 4,789,400  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ โรเงรียน ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในการเปลี่ยนแปลงการ
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
หลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
 -ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 178



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
บริหารสถานศึกษา  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา (ต่อ)  - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,979,000 4,979,000 4,979,000  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่ากระแสไฟฟ้า ในการเปลี่ยนแปลงการ
 -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 179



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใช้โรงเรียน
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 5,686,800 5,686,800 5,686,800  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา
และองค์ความรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 180



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
บริหารสถานศึกษา  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (ต่อ) ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปลี่ยนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 181



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,603,200 3,603,200 3,603,200  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง
พิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 182



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
พิทยาลัย (ต่อ) อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 6,706,600 6,706,600 6,706,600  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 183



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใช้โรงเรียน
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม (ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 184



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,485,600 3,485,600 3,485,600  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 185



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (ต่อ)  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 5,348,800 5,348,800 5,348,800  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 186



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใช้โรงเรียน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์(ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 187



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,405,200 3,405,200 3,405,200  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 188



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์(ต่อ)  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 9,489,000 9,489,000 9,489,000  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 189



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใช้โรงเรียน
โรงเรียนโนนหันวิทยายน (ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 16,024,440 16,024,440 16,024,440  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
 - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 190



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
บริหารสถานศึกษา  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา (ต่อ) ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปลี่ยนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 191



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,865,400 4,865,400 4,865,400  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 192



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (ต่อ)  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 6,085,600 6,085,600 6,085,600  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าน้ําประปา - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ในการเปลี่ยนแปลงการ
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 193



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใช้โรงเรียน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

36 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 5,203,000 5,203,000 5,203,000  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา
และองค์ความรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 194



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

36 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
บริหารสถานศึกษา  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ (ต่อ) ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปลี่ยนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 195



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

37 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - - 8,496,200 8,496,200 8,496,200  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 196



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

37 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ (ต่อ)  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 5,128,200 5,128,200 5,128,200  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 197



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใช้โรงเรียน
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย(ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 5,419,600 5,419,600 5,419,600  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสทางการศึกษาของ ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร นักเรียนในสังกัด การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่ากระแสไฟฟ้า สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ หลักสูตรสถานศึกษา
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 198



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
บริหารสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม (ต่อ)  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

ห้องสมุดโรงเรียน ในการเปลี่ยนแปลงการ
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการโดยการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 (SBMLD)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 199



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

40 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,102,520 4,102,520 4,102,520  - ร้อยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านบะแค ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าอาหารกลางวัน - ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าที่นอนนักเรียนอนุบาล ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่ากระแสไฟฟ้า โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ในการเปลี่ยนแปลงการ
โรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
 -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 200



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
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แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

40 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บริหารสถานศึกษา อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านบะแค (ต่อ)  -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

41 อบรมคุณธรรมจริยธรรม  -เพื่อให้ข้าราชการครู  -ข้าราชการครูในสังกัด - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของงานที่ดําเนินการ ทํางานได้รวดเร็ว ทันเวลา สํานักการศึกษาฯ

ข้าราชการครูในสังกัดองค์การ มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติในการสอนนักเรียน ขอนแก่น

42 โครงการสร้างโรงเรียนชาวนา  - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

มืออาชีพ การทํานาแบบครบวงจร ของผู้ได้รับบริการตาม การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
และเป็นศูนย์การทําเกษตร โครงการ และได้รับการรับรอง
แบบปราณีต - ผลการประเมินภายใน ในการประเมินภายในและ

ตามมาตรฐานของโรงเรียน ภายนอกจากหน่วยงาน
ในสังกัด อปท. ที่เกี่ยวข้อง

43 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ 1.เพื่อจ้างเหมาวิทยากรที่ความรู้ 1.จัดจ้างเหมาวิทยากรที่มี 180,000 180,000 180,000 ผลการแข่งขันทักษะ 1.มีวิทยากรที่ความรู้ สํานักการศึกษาฯ

ด้านวิชาการของนักเรียน ความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในวิชา โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ในการส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ และภาษา ต่างที่ขาดแคลน

ด้านวิชาการของนักเรียน อังกฤษ 2.ส่งเสริมนักเรียนให้

2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความ 2.นักเรียนที่มีความสนใจและ เป็นคนเก่งทางด้าน

สามารถและมีความถนัดในด้าน มีความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ

วิชาการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

44 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  -เพื่อพัฒนาคุณภาพครู  - ข้าราชการครูและบุคลากร - - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 1. ระบบงานวิชาการ สํานักการศึกษาฯ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ ต่อโครงการ ของสถานศึกษามีการ
เพื่อยกระดับคุณภาพครูและ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนรู้ ประมาณ 500 คน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น  - โรงเรียนในสังกัด ได้รับ 2. สถานศึกษาได้รับการ

ผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาด้านหลักสูตร สนับสนุนด้านการพัฒนา
การเรียนการสอน และ หลักสูตรและการจัด
การวิจัย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

45 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัด - ส่งนักเรียนในสังกัดองค์การ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร สํานักการศึกษาฯ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการ
ขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ร้อยละ 80 พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น

ตามความถนัดและความสนใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง - ผลการแข่งขันกีฬาของนักเรียน เลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออก ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบบ
กําลังกาย และความเป็นเลิศทาง วันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะ ขอนแก่นดีขึ้น - มีการนําวิทยาศาสตร์การกีฬา
ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด เลิศระดับประเทศ รวมทั้งส่งเข้า -จํานวนนักเรียนที่มีความ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมการแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ สามารถพิเศษด้านการกีฬาได้ ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การ

อย่างน้อยปีละ 4  ครั้ง เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จากโควตานักกีฬาของ - นักเรียนที่มีความสามารถ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น พิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาจาก
โควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย
และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬา
อาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

46 พัฒนาระบบงานวิชาการ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพครู  -ข้าราชการครูและ - - 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

สถานศึกษาสังกัดองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ต่อโครงการ ด้านการจัดการเรียนรู้
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านพัฒนาหลักสูตร  8  กลุ่มสาระฯ ทุกโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในสังกัด ได้รับการพัฒนา 2. นักเรียนได้รับการดูแล
เทคนิคการสอน การวัด การเรียนการสอนอย่างน้อย ช่วยเหลือด้านวิชาการ
และประเมินผล การวิจัย 1 ครั้ง ด้วยกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา - จัดโครงการพัฒนางานวิชาการ
ผู้เรียน ผลิตสื่อ เทคโนโลยี สถานศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
การทดสอบความรู้ความสามารถ

47 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให้นักเรียนมีความชื่นชม - จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม - - 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

วงโยธวาทิตนักเรียน องค์การ ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้าน โครงการมีทักษะขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดนตรีวงโยธวาทิต ในการบรรเลงวงโยธวาทิตได้ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่
สู่ความเป็นเลิศ  - เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ อย่างถูกต้อง และเป็นสากล - ผลการประเมินคุณภาพ ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและ

และซาบซึ้งในคุณค่า และ อย่างน้อย 120 คนต่อปี ภายในตามมาตรฐานการจัด เป็นระบบ
สร้างสรรค์วงโยธวาทิต - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
 - ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ได้รับการฝึกซ้อมและเกิด ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์ ดีทั้งร่างกายและจิตใจห่างไกล
ความสามารถในการบรรเลง ประสิทธิภาพ กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
วงโยธวาทิต  - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประโยชน์
 - เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้แสดง สามารถนํากิจกรรมวงโยธวาทิต - วงโยธวาทิตนําชื่อเสียงมาสู่
ความสามารถทางดนตรี สร้างชื่อเสียงให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วงโยธวาทิต อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

48 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัด - เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ - มีการเข้าค่ายฝึกซ้อมในตอนเช้า - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของนักเรียนในสังกัดองค์การ หลังเลิกเรียน และวันหยุดราชการ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทาง บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีครูหรือผู้ที่มีความสามารถ - ผลการแข่งขันกีฬาของนักเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่
ด้านกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ฝึกสอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

กีฬาอย่างต่อเนื่อง และพัก (กิน-นอน) ที่โรงเรียน ขอนแก่น และเป็นระบบระบบ
- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด -จํานวนนักเรียนที่มีความ - สามารถนําวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางด้านกีฬาของนักเรียน ขอนแก่น อาทิ รร.พระธาตุขามแก่น สามารถพิเศษด้านการกีฬาได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในสังกัดองค์การบริหาร พิทยาลัย, รร.เมืองพลพิทยาคม, เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การ
ส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยการนํา รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม,รร.สีชมพู จากโควตานักกีฬาของ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามี ศึกษาและรร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม มหาวิทยาลัย - นักเรียนที่มีความสามารถ
ส่วนร่วมในการพัฒนาความ อย่างน้อยปีละ 25 สัปดาห์ พิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษา
สามารถทางด้านกีฬา -องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อในระดับอุดมศึกษาจาก
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความ มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย
สามารถพิเศษด้านกีฬาให้มี กีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬา
โอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬา อาชีพ
อุดมศึกษาจากโควตานักกีฬา กีฬาแห่งชาติและรายการแข่งขัน
ของมหาวิทยาลัยและพัฒนา กีฬารายการอื่นๆ สามารถสร้างชื่อ
สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เสียงให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น
-นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพสูงขึ้น
จนพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาและเป็นเส้นทางไปสู่นักกีฬา
อาชีพ
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49 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัด  - ข้าราชการครูและ 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ข้าราชการครูและ  - ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม สํานักการศึกษาฯ

สัมมนา การเรียนการสอนของครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสัมมนา ได้รับการ
ผู้สอน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พัฒนาศักยภาพตาม
 - เพื่อเป็นค่าอบรมสัมมนา บุคลากรสนับสนุนการสอน บุคลากรสนับสนุนการ โครงการที่เข้ารับการ
ศึกษาดูงาน และเป็นค่าเดินทาง ของสํานักการศึกษา ศาสนา สอนของสํานักการศึกษา ฝึกอบรม 
ไปราชการทั้งในประเทศ และวัฒนธรรม และโรงเรียน ศาสนาและวัฒนธรรม 
และต่างประเทศของข้าราชการ ในสังกัด และโรงเรียนในสังกัด 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติและได้รับ
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และ อนุญาตให้เข้ารับการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน ฝึกอบรมและสัมมนา
ของสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียน
ในสังกัด 

50 โครงการอบรมและทัศนศึกษา - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี - จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษา 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

นอกสถานศึกษาสําหรับนักเรียน ประสบการณ์หลากหลาย และ นอกสถานศึกษาสําหรับเด็กและ ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ในสังกัดองค์การบริหาร เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เยาวชน ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 80 มีโลกทัศน์กว้างไกล 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น - เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนา - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มีประสบการณ์แปลกใหม่

ศักยภาพด้านต่างๆของนักเรียน นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร นํามาพัฒนาตนเองได้
ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่วนจังหวัดขอนแก่นสูงขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 205



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
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51 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่  - เพื่อฝึกอาชีพ สร้างงาน -จัดฝึกอบรมอาชีพแก่นักเรียน 150,000 150,000 150,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัดองค์การ สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหาร ขอนแก่น ปีละ 3 ครั้ง ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านอาชีพที่ตนสนใจ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น - จํานวนนักเรียนที่ผ่านการฝึก และมีรายได้เสริมเข้ากับ
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้ อาชีพมากกว่าร้อยละ 80 ครอบครัว
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์

และสร้างรายได้

52 โครงการจัดกิจกรรมงานวัน - เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึง  - จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ - เยาวชนมีกําลังใจและเห็น สํานักการศึกษาฯ

เยาวชนแห่งชาติ หน้าที่ความสําคัญของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ความสําคัญที่จะพัฒนา
และมีความตั้งใจที่จะบําเพ็ญ ร้อยละ 80 ตนเองให้เป็นคนดีของสังคม
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

53 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร กีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การ ด้านกีฬาชนิดต่างๆ แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหาร ร้อยละ 80 มีทักษะทางด้านกีฬาสูงขึ้น
เป็นเลิศทางด้านกีฬา ภาค อย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดขอนแก่นช่วง - เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ฤดูร้อน  - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ ปิดภาคเรียน ปีละ 1 ครั้ง ให้เกิดประโยชน์โดยการ

เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ออกกําลังกายและเล่นกีฬา
ประโยชน์โดยการออกกําลังกาย

54 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การ - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัดองค์การ ออกกําลังกายและความสามัคคี สังกัด ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แก่นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น - ผลการประเมินคุณภาพ รักการออกกําลังกายการ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ภายในตามมาตรฐานการจัด เล่นกีฬา เกิดความสามัคคี
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ กันในจังหวัดขอนแก่น

เรียนของโรงเรียนในสังกัดฯสูงขึ้น
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55 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตาม 50,000 50,000 50,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

กีฬา ออกกําลังกายแก่นักเรียน ความเหมาะสมและตามความ ผู้ออกกําลังกาย มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมี
ในสังกัดองค์การบริหาร สนใจของนักเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 อุปกรณ์กีฬาเล่นตามความถนัด
ส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด - จํานวนนักเรียนที่เล่นกีฬา และความสนใจ
- เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ ขอนแก่น และออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น - นักเรียนในสังกัดองค์การ
ต่อความต้องการ และความ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใช้
สนใจของนักเรียนสังกัดองค์การ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รักในการออกกําลังกาย

56 โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและ - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ - จัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ 500,000 500,000 500,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนเข้าถึงการเล่นกีฬาและ สํานักการศึกษาฯ

นันทนาการนักเรียนสังกัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่ เพื่อประสานงานและส่งเสริม ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร การจัดกีฬาและกิจกรรมเพื่อ ร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทาง
ขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนานักเรียนในสังกัดองค์การ ด้านกีฬาและการร่วมมือในการ

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีละ 1 แห่ง พัฒนานักเรียนในสังกัดองค์การ
ขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิด บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข - นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่าง
และยาเสพติด กายแข็งแรงและรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์
57 โครงการจัดการประกวดผลิต - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด - จัดโครงการจัดการประกวดผลิต 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น สํานักการศึกษาฯ

สื่อสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสร้างสรรค์ อย่างน้อยปีละ ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า มีความสามารถทางด้านการใช้
อย่างสร้างสรรค์ 2 ครั้งของนักเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด - ผลการประเมินคุณภาพ - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอนแก่น ภายในตามมาตรฐานการจัด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การศึกษาของโรงเรียนใน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

58 โครงการเข้าค่ายวงดนตรี - เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ - จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษาฯ

พื้นบ้าน นักเรียนในสังกัด และซาบซึ้งในคุณค่า และ มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นดนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างสรรค์ของดนตรีพื้นบ้าน พื้นบ้าน มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่
ขอนแก่น - ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ - ผลการประเมินคุณภาพ ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและ

ความสามารถในการเล่นดนตรี การฝึกซ้อมและเกิดประสิทธิภาพ ภายในตามมาตรฐานการจัด เป็นระบบ
พื้นบ้าน - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ การศึกษาของโรงเรียนใน - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้แสดง นํากิจกรรมวงดนตรีพื้นบ้านสร้างชื่อ สังกัด องค์กรปกครอง ขอนแก่นได้รับชื่อเสียงจากวงดนตรี
ความสามารถทางดนตรีพื้นบ้าน เสียงให้แก่ องค์การบริหารส่วน ส่วนท้องถิ่น พื้นบ้านของนักเรียนสังกัดองค์การ
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วงดนตรีพื้นบ้าน

59 โครงการประกวดวงดนตรี - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร - จัดโครงการประกวดวงดนตรี 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ  - นักเรียนในสังกัด อบจ. สํานักการศึกษาฯ

พื้นบ้านและวงดนตรีสากล ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา พื้นบ้านและวงดนตรีสากล ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การ ทักษะในการเล่นดนตรี นักเรียนสังกัด อบจ. ร้อยละ 80 ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้แสดง ขอนแก่น ปีละ 1 ครั้ง เนื่องและเป็นระบบ

ความสามารถทางดนตรี - นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ ส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้จักใช้เวลา
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ว่างให้เกิดประโยชน์

60 เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็ก - เพื่อส่งเสริมความริเริ่ม - เข้าร่วมโครงการค่ายอบรม - - 50,000 50,000 50,000 - ความพึงพอใจของ  - นักเรียนในสังกัด อบจ. สํานักการศึกษาฯ

และเยาวชนขององค์กรปกครอง สร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ขอนแก่นได้รับการ
ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวัน  แก่เด็กและเยาวชน สังกัด ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ร้อยละ 80 พัฒนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ออกเฉียงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม

จัดขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

61 โครงการอบรมผู้นําทาง - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทาง - จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้นําทาง - - 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ -  ครูและบุคลากรศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

กิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในสังกัดองค์การ กิจกรรมนันทนาการ ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า อบจ. ขอนแก่น ได้รับการ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 80 พัฒนาศักยภาพด้านความเป็น
มีศักยภาพในการดําเนินงาน - จํานวนผู้นําทางกิจกรรม ผู้นํา มีการร่วมมือในการ
ทางด้านกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการผ่านการอบรม ดําเนินงานด้านนันทนาการ
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้นําทางด้าน มากกว่าร้อยละ 90 แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบ
กิจกรรมนันทนาการ ของครูและ การณ์ สร้างความสมัครสมาน
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สามัคคีในองค์กร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -  มีการสร้างเครือข่ายบุคลากร

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง
หวัดขอนแก่น 

62 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสนาม - เพื่อรองรับการดูแล รักษา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล - - 800,000 800,000 800,000 - ความพึงพอใจของ - สนามกีฬาฯ มีสภาพพร้อม สํานักการศึกษาฯ

กีฬาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สนามกีฬาประจําอําเภอพระยืน รักษาสนามกีฬาประจําอําเภอ ผู้ใช้สนามกีฬาฯ มากกว่า ใช้งาน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ร้อยละ 80 - นักเรียนในสังกัดฯและ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ขอนแก่น มีสถานที่ใช้ในการออกกําลัง

กาย ที่สะอาด ปลอดภัย
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

63 โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอน - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร - จัดโครงการอบรมพัฒนา - - 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ -  ครูและบุคลากรศึกษาใน สํานักการศึกษาฯ

กีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วน ทางการศึกษาในสังกัดองค์การ ผู้ฝึกสอนกีฬาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า สังกัด อบจ.ขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมี ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ศักยภาพในการฝึกสอนกีฬา - จํานวนผู้ฝึกอบรมกีฬา การฝึกอบรมกีฬาแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้เทคนิควิธีการฝึกสอน ผ่านการอบรม มากกว่า ความรู้ และประสบการณ์ 
กีฬารูปแบบใหม่ๆ ร้อยละ 90 สร้างความสมัครสมาน
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ฝึกสอน สามัคคีในองค์กร
กีฬาของครูและบุคลากรทางการ -  มีการสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอน
ศึกษา ในสังกัดองค์การบริหาร กีฬาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

64 โครงการพัฒนาปรับปรุงสนาม  - เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคาร  - พัฒนาปรับปรุงอาคารสนาม - - 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - สนามกีฬาฯ มีพื้นที่ในการ สํานักการศึกษาฯ

กีฬาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สนามกีฬาโรงเรียนพระยืน กีฬา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ผู้สนามกีฬา มากกว่า ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย 
วิทยาคาร ใช้เป็นศูนย์ส่งเสริม ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ร้อยละ 80  - อบจ.ขอนแก่น 
และพัฒนากีฬา  - พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน มีศูนย์พัฒนากีฬาสําหรับ

พระยืนวิทยาคารเป็นศูนย์ นักเรียนในสังกัดฯ และ
พัฒนากีฬา ของสถานศึกษา ประชาชน จังหวัดขอนแก่น
สังกัด อบจ.ขอนแก่น และ
หน่วยงานอื่นในจังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 210



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
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 (บาท)
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   (บาท)
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(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

65 ส่งเสริมสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรองรับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด - - 100,000 100,000 100,000 ได้รับการคัดเลือกจาก ได้รับเงินรางวัลเพื่อ สํานักการศึกษาฯ

ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดีเด่นในการณรงค์ป้องกัน อบจ.ขอนแก่น กรมส่งเสริมฯ ให้ได้ ใช้ในกิจกรรมการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รับรางวัลสถานศึกษา รณรงค์ป้องกันและ
ในสถานศึกษาตามโครงการ ดีเด่นในการรณรงค์ แก้ไขปัญหายา
ของกรมส่งเสริมการปกครอง และป้องกันปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา
ท้องถิ่น ยาเสพติดในสถาน เสพติดในสถานศึกษา
ศึกษาตามโครงการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

66 โครงการส่งเสริมการป้องกัน เพื่อรณรงค์ป้องกันและ จัดกิจกรรม/โครงการการป้องกัน - - 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละของนักเรียน/ครู  - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักการศึกษาฯ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจ และมี และมีจิตสํานึกในการป้องกัน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ สถานศึกษาในสังกัด จิตสํานึกในการป้องกันแก้ไข แก้ไขปัญหาและห่างไกล
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปัญาหาและห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติด

67 โครงการค่ายโครงงาน 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน การจัดทําโครงงาน และเทคนิค  - ครูโรงเรียนในสังกัดฯ โครงการมีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทําโครงงาน
ในสังกัดองค์การบริหาร การคิดหัวข้อโครงงาน  - ข้าราชการ พนักงาน การจัดทําโครงงาน วิทยาศาสตร์และสามารถ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ สํานักการศึกษาฯ และนําเสนอโครงงาน นําเสนอโครงงาน

เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน วิทยาศาสตร์ได้
วิทยาศาสตร์และการนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรียม
ผลงานเกี่ยวกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อการแข่งขัน
ทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 211



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

68 โครงการค่ายโครงงาน 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ สํานักการศึกษาฯ

คณิตศาสตร์ของโรงเรียน การจัดทําโครงงาน และเทคนิค  - ครูโรงเรียนในสังกัดฯ โครงการมีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทําโครงงาน
ในสังกัดองค์การบริหาร การคิดหัวข้อโครงงาน  - ข้าราชการ พนักงาน การจัดทําโครงงาน คณิตศาสตร์และสามารถ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ สํานักการศึกษาฯ และนําเสนอโครงงาน นําเสนอโครงงาน

เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน คณิตศาสตร์ได้
คณิตศาสตร์และการนําเสนอ
โครงงานคณิตศาสตร์
3. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรียม
ผลงานเกี่ยวกับโครงงาน
คณิตศาสตร์เพื่อการแข่งขัน
ทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 212



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

69 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนา  - เพื่อจัดหาและพัฒนา - สํานักการศึกษาฯ - - 450,000 450,000 450,000 - ความพึงพอใจของ  - สํานักการศึกษาฯ และ สํานักการศึกษาฯ

ระบบบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการบริหารจัดการ - ร.ร. บ้านหนองเสี้ยว - - 450,000 450,000 450,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาสังกัดองค์การ โรงเรียนในสังกัด
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000 - ผลการประเมินภายใน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 450,000 450,000 450,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการ
ประเทศไทย 4.0 วิชาการ ด้านบริหารทั่วไป - ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 450,000 450,000 450,000 ในสังกัด อปท. ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบริหารงานบุคคล - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 450,000 450,000 450,000 และมีระบบเครือข่าย
และด้านบริหารงบประมาณ - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 450,000 450,000 450,000 อินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ
อันจะนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษา - ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา - - 450,000 450,000 450,000 และมีความเร็วสูง มีศักยภาพ
เพื่อรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ - ร.ร. ซําสูงพิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000 และมีความพร้อมในการ
(New Economy Model) - ร.ร. พูวัดพิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000 บริหารจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 - ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 450,000 450,000 450,000 เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร.บ้านบะแค - - 450,000 450,000 450,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 213



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

70 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ - ร.ร. บ้านหนองเสี้ยว - - 250,000 250,000 250,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ที่เอื้อต่อ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
การจัดการเรียนการสอน - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 250,000 250,000 250,000 - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 250,000 250,000 250,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 250,000 250,000 250,000 ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 250,000 250,000 250,000 ที่เกี่ยวข้อง
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. บ้านบะแค - - 250,000 250,000 250,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 214



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

71 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ - สํานักการศึกษาฯ - - 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา - ร.ร. บ้านหนองเสี้ยว - - 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
และวิชาการ และวิชาการ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000 - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

- ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 200,000 200,000 200,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ
- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 200,000 200,000 200,000 ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 200,000 200,000 200,000 ที่เกี่ยวข้อง
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. บ้านบะแค - - 200,000 200,000 200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 215



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

72 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

รักการอ่านในสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
สังกัดองค์กรปกครองส่วน ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
ท้องถิ่น ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

73 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
ในโรงเรียนสังกัดองค์การ ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

74 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด เพื่อส่งเสริมการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - -                    100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการ สํานักการศึกษาฯ

กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
การบริหารตามหลักปรัชญา การบริหารตามหลักปรัชญา ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ
"สถานศึกษาพอเพียง" "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

75 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพและ โรงเรียนในสังกัด
นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน ได้รับการรับรองในการประเมิน

ตามมาตรฐานของโรงเรียน ภายในและภายนอกจาก
ในสังกัด อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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76 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา 1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์การ  -นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนที่ร่วมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของนักเรียนที่เข้า มีพื้นฐานที่ดี ในการใช้
ด้านภาษาต่างประเทศ  ได้พัฒนาความสามารถ ขอนแก่นขอนแก่น    ร่วมโครงการ ภาษาต่างประเทศ
ขององค์การบริหาร ด้านภาษาต่างประเทศให้ทัดเทียม  - ครูผู้ดูแลนักเรียนในโรงเรียน มีทัศนคติที่ดีกับ 2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น กับนักเรียนชาติต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ

2. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับ จังหวัดขอนแก่น    3. นักเรียนสามารถนําสิ่ง
สภาพแวดล้อมที่เป็นภาษา  - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ที่ไดรับจากประสบการณ์จริง 
ต่างประเทศและเสริมสร้างความ จังหวัดขอนแก่น มาประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้
มั่นใจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ  - นักเรียนได้รับการสร้าง 4. นักเรียนมีความมั่นใจ
ในสถานการณ์จริง พื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษา ในการใช้ภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกัน ต่างประเทศ ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ในสังคม ความรับผิดชอบ  - นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีกับ
ต่อหน้าที่ และการแก้ไขปัญหา ภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุมีผล  - นักเรียนสามารถนําสิ่งที่ได้
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ จากเหตุการณ์จริง มาประยุกต์
เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ใช้ในชีวิตประจําวัน
และความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ
สามารถนํามาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้
กับวัฒนธรรมไทยได้
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77 จ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่าง เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยและ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 1. นักเรียนมีความรู้สามารถ สํานักการศึกษาฯ

ชาติพัฒนาหลักสูตรภาษา พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการมี สื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ
ต่างประเทศ และจัดหาครูต่างชาติปฏิบัติ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน ความสามารถในการสื่อสาร และความเป็นเลิศทางวิชาการ

การสอนภาษาต่างประเทศ โปรแกรม Mini English ภาษาอังกฤษดีขึ้น 2. ครูไทยกับครูชาวต่างชาติ
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ Program 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน ที่เข้าร่วมโครงการมีความ เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม
1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ ภาษาจีน พึงพอใจในการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครู  - ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ต่างชาติกับครูไทยที่มีผลต่อคุณภาพ  - ครูต่างชาติกับครูไทยมี และความสนใจของนักเรียน
ของผู้เรียน สมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ศึกษาปัจจัยความสําเร็จต่อการ ภาษาต่างประเทศ ทําให้ผู้เรียน 3. นักเรียนมีความสุข สนุก
จัดการเรียนการสอนภาษา มีคุณภาพดี ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม
ต่างประเทศ  - ปัจจัยความสําเร็จต่อการจัด การเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ 
3. จัดทําหลักสูตรภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนภาษา 4. สถานศึกษาในมีหลักสูตร 
เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ต่างประเทศ ของสถานศึกษา Mini English Program 
สําหรับสถานศึกษาสอนห้องเรียน ในสังกัด ส่งผลดีต่อคุณภาพ สอดคล้องกับบริบท
ปกติ ในรายวิชาภาษาจีน การศึกษา สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
 ภาษาอังกฤษสื่อสาร  - สถานศึกษาในสังกัดมี 5. ผู้ปกครอง ชุมชน และ
4. พัฒนาหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Mini English Program (MEP) เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กับการศึกษามีความพึงพอใจ
สําหรับสถานศึกษาที่เปิดห้องเรียน สําหรับสถานศึกษาที่เปิดสอน ในการจัดการเรียนการสอน
พิเศษ ห้องเรียนปกติ ของครูชาวต่างชาติ
5. จัดหาครูชาวต่างชาติมาสอน  - สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ ให้กับสถานศึกษา สองภาษา Mini English Program 
ในสังกัดเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ (MEP) สําหรับสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงที่เปิดห้องเรียนพิเศษ  
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โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหา 6. จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมนิเทศ  - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตร ติดตามให้สอดคล้องกับปฏิรูป กับครูชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ภาษาต่างประเทศ สังกัด การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาษาโดยตรง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจัดกิจกรรมเสริมทั้งใน-นอก  - การจัดกิจกรรมนิเทศติดตาม
ขอนแก่น (ต่อ) ห้องเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ ส่งผลให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม

ผู้เรียนในสังกัด การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
 - นักเรียน   ผู้ปกครอง ครู 
และผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครูชาวต่างชาติ

78 ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายโครงงาน 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน 1. นักเรียนได้รับความรู้ สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน การจัดทําโครงงาน และเทคนิค บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เทคนิคในการการจัดทํา
ในสังกัดองค์กการบริหาร การคิดหัวข้อโครงงาน  - ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน โครงงาน และเทคนิคการคิด
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และการนําเสนอโครงงาน หัวข้อโครงงาน

การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์  - ข้าราชการ พนักงาน สังกัด 2. นักเรียนได้รับความรู้
และการนําเสนอโครงงาน สํานักการศึกษา ศาสนาและ เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การบริหาร วิทยาศาสตร์ และการ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ส่วนจังหวัดขอนแก่น นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
รู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางด้าน  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3. นักเรียนได้ฝึกการคิด 
วิทยาศาสตร์ สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางด้าน
4. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรียมผลงาน ใช้ในชีวิตประจําวันได้ วิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ 4. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
การแข่งขันทั้งในระดับภาคและระดับ สามารถจัดค่ายโครงงาน
ประเทศ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 219



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

79 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน 1. นักเรียนได้รับความรู้ สํานักการศึกษาฯ

ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ การจัดทําโครงงาน และเทคนิค บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เทคนิคในการการจัดทํา
ของโรงเรียนในสังกัด การคิดหัวข้อโครงงาน  - ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน โครงงาน และเทคนิคการคิด
องค์กการบริหารส่วนจังหวัด 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ส่วนจังหวัดขอนแก่น และการนําเสนอโครงงาน หัวข้อโครงงาน
ขอนแก่น การจัดทําโครงงานคณิศาสตร์  - ข้าราชการ พนักงาน สังกัด 2. นักเรียนได้รับความรู้

และการนําเสนอโครงงาน สํานักการศึกษา ศาสนาและ เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
คณิตศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การบริหาร วิทยาศาสตร์ และการ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ส่วนจังหวัดขอนแก่น นําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
รู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางด้าน  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3. นักเรียนได้ฝึกการคิด 
คณิตศาสตร์ สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางด้าน
4. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรียมผลงาน ใช้ในชีวิตประจําวันได้ คณิตศาสตร์
เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ 4. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับภาค สามารถจัดค่ายโครงงาน
และระดับประเทศ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้

และสามารถนําผลงานเข้า
ร่วมแข่งขัน ทั้งในระดับภาค
และระดับประเทศ

80 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก  เด็กปฐมวัย ในจังหวัด - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม 1 เด็กประฐมวัยที่เข้าร่วม สํานักการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น ปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น โครงการมีความพึงพอใจ โครงการได้รับการส่งเสริม
ในการดําเนินโครงการ พัฒนาการตามวัย ภายใต้

บริบทสังคมและวัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู่
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

81 โครงการโรงเรียนพอเพียง เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนในสังกัดฯ 500,000 500,000 500,000 1. ความพึงพอใจ นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษา
ท้องถิ่น (Local Sufficiency  อบจ.ขก. เสริมสร้างลักษณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการดําเนินชีวิต
School : LSS) นิสัยในการดําเนินชีวิตตามหลัก 2. ผลการประเมินฯ ตามหลักปรัชญาของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้เรียน ท้องถิ่นฯ

82 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1. เพื่อให้มีเครื่องมือสื่อความรู้ นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนได้มีสื่อหลาก สํานักการศึกษาฯ

ขจัดไข้เลือดออกจาก หลากหลายประเภท ที่ให้ความรู้ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ หลายประเภท ที่ให้ความรู้
โรงเรียนอย่างถาวร เรื่องโรคไข้เลือดออกที่เข้าใจง่าย มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก เรื่องโรคไข้เลือดออก

แก่นักเรียน 2. สามารถลดการเกิดโรค
2. เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ในโรงเรียนได้
ในโรงเรียน 3. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
3. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงวิธีป้องกัน
ทุกคนตระหนักถึงวิธีป้องกัน ไข้เลือดออกอย่างได้ผล
ไข้เลือดออกอย่างได้ผล

83 โครงการพัฒนาการจัด   - เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ -               -             250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครูช่วยเหลือ   - ผู้บริหารโรงเรียนและ สํานักการศึกษา
การศึกษาพิเศษ องค์การ และครูของสถานศึกษาใน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูผู้สอน ตระหนักถึงความ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสถานศึกษาในจังหวัด ได้อย่างเหมาะสม สําคัญในการปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงความสําคัญ ขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา นักเรียนที่มีความต้องการ
ศักยภาพนักเรียนที่มีความ พิเศษ
ต้องการพิเศษ 
  - เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

84 เข้าค่ายศิลปะโรงเรียน - เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์การ นักเรียนในสังกัดองค์การ -               -             -                    50,000 50,000         ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สํานักการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ฝึก บริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ
จังหวัดขอนแก่น ทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของ ขอนแก่น พัฒนาทักษะด้านศิลปะ จินตนาการ สร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระศิลปะ ตามมาตรฐาน ด้านศิลปะ
การเรียนรู้
- เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์
การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มีจินตนาการ และใช้จินตนาการ
ในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ

85 พัฒนาวงดนตรีนักเรียนสังกัด - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร -               -             -                200,000         200,000        - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ สํานักการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ขอนแก่น ทักษะในการเล่นดนตรี ร้อยละ 80 พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น

- เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้แสดง เลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ความสามารถทางดนตรี - นักเรียนในสังกัดองค์การ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

86 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดองค์การ -               -             100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ท่องเที่ยวในสถานศึกษา ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วน ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

จังหวัดขอนแก่น ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

87 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ -               -             2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษา
ข้าราชการครูของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
ท้องถิ่น ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

88 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ สํานักการศึกษา ศาสนา -               -             400,000 400,000 400,000 - ความพึงพอใจของ บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ สํานักการศึกษา
ปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม สังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ในการทํางาน เกิดความรัก
สํานักการศึกษา ศาสนาและ ในการทํางานมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 80 ความสามัคคีในการทํางาน
วัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ขอนแก่น
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

89 โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ เป้าหมายเชิงปริมาณ - - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนได้รับความรู้ สํานักการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ ของนักเรียนที่เข้าร่วม ความเข้าใจสื่อการเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการมีความรู้ การสอน STEM
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน และพลังงานสิ่งแวดล้อม 2. ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ความเข้าใจและสามารถ 3. นักเรียนสามารถใช้
จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน

ทางการศึกษา ในการจัดกระบวน เป้าหมายเชิงคุณภาพ STEM STEM
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ 3. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน ในการใช้สื่อการเรียน
และพลังงานสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน การเรียนรู้และในชีวิตประจําวันได้ การสอน STEM
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ผ.02

90 โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เป้าหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนได้รับความรู้ สํานักการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ ของนักเรียนที่เข้าร่วม ความเข้าใจสื่อการเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการมีความรู้ การสอน STEM
ขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี 2. ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ความเข้าใจและสามารถ 3. นักเรียนสามารถใช้

ทักษะการใช้เทคนิคการสอนเชิง ส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
การคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ เป้าหมายเชิงคุณภาพ STEM STEM
สามารถจัดการเรียนการสอน 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ 3. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน ในการใช้สื่อการเรียน
(STEM Education) และนําไป การเรียนรู้และในชีวิต การสอน STEM
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน ประจําวันได้
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
3.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ได้ด้วยตนเอง
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91 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 1. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน เป้าหมายเชิงปริมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนสามารถนํา สํานักการศึกษา
เพื่อการดํารงชีวิตของเด็กและ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ความรู้ไปประยุกต์ใช้
เยาวชน มีความคิดสร้างสรรค์ อบจ.ขอนแก่น 19 โรงเรียน มีสมรรถนะด้าน ในกระบวนการจัดการเรียน

และคิดอย่างแป็นระบบ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้มีความพร้อมในการ 1. นักเรียนมีสมรรถนะด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ดํารงชีวิตรองรับการเปลี่ยน ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างแป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ในการ
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ ดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน และคิดอย่างแป็นระบบ

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น มีความพร้อม
ในการดํารงชีวิตและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในศตวรรษที่ 21

92 ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -             200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 1. ครูสามารถนําทักษะ สํานักการศึกษา
สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้านวิชาชีพให้แก่ครูโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และความรู้ไปประยุกต์ใช้
อบจ.ขอนแก่น ในสังกัด เป้าหมายเชิงคุณภาพ สมรรถนะด้าน ในกระบวนการจัดการเรียน

1. โรงเรียนในสังกัด อบจ. ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้ครูนําความรู้ที่ได้ มีการจัดการการเรียนการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมากขึ้น จัดการเรียนการสอน สามารถใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 2. ครูและนักเรียนโรงเรียน ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้
สามารถใช้ประโยชน์ในการ ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ

สามารถนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
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93 โครงการค่ายวิชาการ รู้จัก 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คิดวิเคราะห์ เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -             2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนสามารถนําทักษะ สํานักการศึกษา
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ แก้ปํญหา สังเคราะห์ รวบรวม 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และความรู้ไปประยุกต์ใช้
"ROBOTICS BOOST CAMP" ช้อมูลและคิดสร้างสรรค์ อบจ.ขอนแก่น มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ในกระบวนการจัดการเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จํานวน 19 โรงเรียน กลไกเบื้องต้นของหุ่นยนต์ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
เกี่ยวกับกลไกเบื้องต้นของ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
หุ่นยนต์ 1. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับกลไกเบื้องต้นของ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม หุ่นยนต์ สามารถเข้าร่วม
ช้อมูลและคิดสร้างสรรค์ แข่งขันระดับชาติต่อไป
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกลไกเบื้องต้นของ
หุ่นยนต์ สามารถเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติต่อไป

94 โครงการก่อสร้างโรงจอด  เพื่อให้มีโรงจอดรถยนต์ 6 ล้อ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - - 400,000 - - ร้อยละ 95  มีโรงจอดรถยนต์ 6 ล้อ สํานักการศึกษาฯ

รถยนต์ 6 ล้อ และเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์ 6 ล้อ จํานวน 1 หลัง ความพึงพอใจ และเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านคูขาดฯ สินของราชการ ครู นักเรียน ในทรัพย์สินของราชการ

95 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  เพื่อให้มีโรงจอดรถจักรยาน ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน - - 150,000 - - ร้อยละ 95 มีโรงจอดรถจักรยาน สํานักการศึกษาฯ

จักรยานสําหรับนักเรียน สําหรับนักเรียนเพื่อความ สําหรับนักเรียน ความพึงพอใจ สําหรับนักเรียนเพื่อความ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ปลอดภัยและเป็นระเบียบ จํานวน  1  หลัง ครู นักเรียน ปลอดภัยและเป็นระเบียบ

96 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1.เพื่อให้โรงเรียนมีสนามฟุตซอล สนามฟุตซอลกลางแจ้ง - - 1,500,000 - - ร้อยละ 95 1.โรงเรียนมีสนามฟุตซอล สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ที่ได้มาตรฐาน สําหรับใช้การจัด ขนาด 22x24 ม. ความพึงพอใจ ที่ได้มาตรฐาน สําหรับ โรงเรียนในสังกัด
การเรียนการสอน ครู นักเรียน ใช้การจัดการสอน
2.เพื่อให้โรงเรียนมีสนามกีฬา และผู้ปกครอง 2.โรงเรียนมีสนามกีฬา
และให้บริการแก่นักเรียน เด็ก และให้บริการแก่นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน และชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชน
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97 โครงการก่อสร้างโดมสนาม 1.เพื่อปรับปรุงสนามบาสเกตบอล สร้างโดมสนามบาสเกตบอล - - - 1,200,000 - ร้อยละ 95 1.มีสนามบาสเกตบอล สํานักการศึกษาฯ

บาสเกตบอล ให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย โครงเหล็ก หลังคาสรรไท ความพึงพอใจ ได้มาตรฐานและปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านคูขาดฯ 2.เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ขนาด 19x32 ม. ครู นักเรียน 2.ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

ให้สวยงาม และผู้ปกครอง สวยงาม
3.เพื่อให้การจัดกิจกกรมต่างๆของ 3.จัดกิจกกรมต่างๆของ
โรงเรียนมีความสะดวกมากขึ้น โรงเรียนมีความสะดวก

98 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียง อาคารเรียน 4 ชั้น - - 10,563,000 - - ร้อยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พอต่อจํานวนนักเรียน จํานวน 1 หลัง นักเรียนมีความ และห้องเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด
พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

99 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ห้องเรียนคหกรรม - - - 334,890 - ร้อยละของ ห้องเรียนได้รับการปรับ สํานักการศึกษาฯ

คหกรรม โรงเรียนเมืองพล คหกรรมให้มีมาตรฐาน จํานวน 3 ห้อง นักเรียนมีความ ปรุงให้มีมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด
พิทยาคม พึงพอใจ

100 โครงการก่อสร้างลาดผิวถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาด ถนนรอบโรงเรียน - - 4,152,500 - - ร้อยละความ โรงเรียนมีถนนที่ สํานักการศึกษาฯ

ด้วยยางมะตอย ผิวถนนด้วยยางมะตอยพื้นที่ พึงพอใจของ สะดวกและปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 7,550 ตรม. ลาดยางผิวจราจร ครูและนักเรียน สําหรับครูบุคลากร

แอสฟัลติกส์ และนักเรียนทุกคน

101 โครงการก่อสร้างบ้านพัก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้าน  -บ้านพักครูแบบแฟลต - - - 6,000,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีบ้านพักครู สํานักการศึกษาฯ

เรือนแถว โรงเรียนเมืองพล พักครูแบบแฟลต ครอบครัว 4 จํานวน 1 หลัง ผู้ใช้งาน ที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด
พิทยาคม หน่วย เดี่ยว 8 หน่วย
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102 โครงการต่อเติมอาคารเรียน เพื่อต่อเติมอาคารเรียน ต่อเติมอาคารเรียน -               -             -                    1,300,000      -                 ความพึงพอใจของ สถานศึกษามีอาคารเรียนที่เหมสํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ผู้ใช้งาน การจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกั

103 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เพื่อจ่ายค่าก่อสร้าง สร้างรั้วคอนกรีดบล็อค -               -             850,000          -                  -                 ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีความ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น รั้วคอนกรีต สูง 2.10 ม. ตอกเสาเข็ม ผู้ใช้งาน ปลอดภัยและ และโรงเรียนในสังกั

พิทยาลัย อาณาเขตรอบโรงเรียน คสล.ยาว 1,000  ม. สวยงาม

104 โครงการก่อสร้างอาคารโดม เพื่อจ่ายค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโดม -               -             -                    500,000         -                 ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

เอนกประสงค์แบบโล่ง อาคารโดมเอนกประสงค์ เอนกประสงค์แบบโล่ง ผู้ใช้งาน โดมเอนกประสงค์ และโรงเรียนในสังกั

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น แบบโล่ง จํานวน  1  หลัง ไว้บริการนักเรียน
พิทยาลัย ชุมชนใกล้เคียง

105 โครงการก่อสร้างสนามยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ก่อสร้างสนามยาง -               -             700,000          -                  -                 ความพึงพอใจของ นักเรียนนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

สังเคราะห์ โรงเรียนพระธาตุ สนามยางสังเคราะห์ สังเคราะห์ขนาด ผู้ใช้งาน มีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกั

ขามแก่นพิทยาลัย 22x44  ฟุต  ในการฝึกซ้อม
จํานวน  1  สนาม

106 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อจ่ายค่าปรับปรุง ปรับปรุงสนามฟุต -               -             -                    100,000         -                 ความพึงพอใจของ นักเรียนนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สนามฟุตบอล บอล ขนาด 50x90 ม. ผู้ใช้งาน มีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกั

พิทยาลัย จํานวน  1  สนาม ในการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน

107 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาฟุตบอล -               -             650,000          -                  -                 ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีสนามฟุตบอล สํานักการศึกษาฯ

ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้มาตรฐานเพื่อส่งเสริม พร้อมลู่วิ่ง 1 แห่ง ผู้ใช้งาน และลู่วิ่งที่ได้มาตรฐาน และโรงเรียนในสังกั

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ศักยภาพด้านการกีฒาของ
ผู้เรียนและชุมชน
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108 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล สนามวอลเล่ย์บอล -               -             -                    200,000         -                 ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีสนาม สํานักการศึกษาฯ

วอลเล่ย์บอลชายหาด ชายหาดให้มาตรฐาน ชายหาด  1 แห่ง ผู้ใช้งาน วอลเล่ย์บอลชายหาด และโรงเรียนในสังกั

โรงเรียนสีชมพูศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน ที่ได้มาตรฐาน
การกีฬาของผู้เรียน และชุมชน

109 โครงการก่อสร้างโรงฝึกงาน โรงฝึกงานแบบ 306ล/27 สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง -               -             6,841,800        -                  -                 ความพึงพอใจของ มีโรงฝึกงานให้นักเรียน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เนื้อที่ 796 ตารางม. ผู้ใช้งาน ฝึกปฏิบัติการ และโรงเรียนในสังกั

แบบตอกเสาเข็ม คอร.

110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ สถานศึกษา ร่มรื่น สวยงาม -               -             600,000          -                  -                 ความพึงพอใจของ  - สถานศึกษา ร่มรื่นสวยงาม สํานักการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนพระยืน รอบโรงเรียนให้สวยงาม ผู้ใช้งาน  - นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ และโรงเรียนในสังกั

วิทยาคาร เอื้อต่อบรรยากาศการจัด
การเรียนการสอน

111 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานเพียงพออาคารเรียน คสล.4 ชั้น -               -             7,772,000        -                  -                 ความพึงพอใจของ 1. มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานสํานักการศึกษาฯ

คสล. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ต่อการจัดการศึกษา 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ผู้ใช้งาน เพียงพอ และโรงเรียนในสังกั

(รหัส สน.ศท.4/12) 2. นักเรียนมีความพึงพอใจ
เนื้อที่ 1,608 ตารางม.

112 โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียน เพื่อสร้างส้วมนักเรียนที่ได้มาตรฐานขนาด 10 ที่ -               -             -                    252,000         -                 ความพึงพอใจของ 1. มีห้องส้วมเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร และเพียงพอต่อจํานวนนักเรียน (รหัส สน.ศท.ส.10) ผู้ใช้งาน 2. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และโรงเรียนในสังกั

เนื้อที่ 45.50 ตารางม.
ฐานแผ่
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113 โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน มีป้ายโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ป้ายโรงเรียน 1 ป้าย -               -             250,000          -                  -                 มีป้ายโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 1. มีป้ายโรงเรียนได้มาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

พระยืนวิทยาคาร และเป็นรูปแบบเดียวกัน ตามแบบโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกั

ทุกโรงเรียน 2. มีความสวยงามและเกิด
ความภาคภูมิใจ

114 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุด -               -             200,000          -                  -                 ความพึงพอใจของ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนอย่างเพียงพอ ผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกั

ในสถานศึกษา

115 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจการ มีอาคารฝึกงาน แบบ - - 4,780,000 - - ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคารฝึกงาน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เรียนการสอนในกลุ่มสาระการงาน 204/27จํานวน 1 หลัง ผู้ใช้งาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนในสังกัด

อาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพจํานวน1หลัง

116 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดิน เพื่อใช้เป็นทางเดินของ มีซุ้มทางเดิน - - - 850,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนมีศาลา สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ของนักเรียน บุคลากร ข้าราชการครู ขนาดกว้าง  1.80 ม. ผู้ใช้งาน กองอํานวยการจํานวน และโรงเรียนในสังกัด

และบริการผู้ที่มาติดต่อราชการหรือ ยาว   300  ม. 1  หลัง
ใช้บริการของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ

117 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  -เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพ สนามกีฬาขนาด 90 x 45 ม. - - 306,210 - -  -สถานศึกษามีสภาพ  -สถานศึกษามีสภาพ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย แวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ แวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ แวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ และโรงเรียนในสังกัด

มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีอาคารสถานที่เหมาะสม

118 โครงการสร้างแฟลต  - เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร แฟลตบ้านพักครู 1 หลัง - - - 4,900,000 - ครูและบุคลากรมีสวัสดิการ ครูและบุคลากรมีสวัสดิการ สํานักการศึกษาฯ

บ้านพักครู โรงเรียน มีสวัสดิการ ความเป็นอยู่ที่ดี จํานวน 12 ห้อง ความเป็นอยู่ที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดี และโรงเรียนในสังกัด

ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
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119 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนซับสมบูรณ์ เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้  -รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 - - ความสําเร็จของการ มีรั้วที่ได้มาตรฐานและและ สํานัก

พิทยาลัย มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูน ดําเนินงาน และโรงเรียนในสัง

ขอบเขตที่ชัดเจน เรียบทาสี ความยาว 150
เมตร

120 โครงการสร้างต่อเติมอาคาร เพื่อต่อเติมอาคารที่พักนักกีฬา ต่อเติมอาคารที่พักนักกีฬา - - 500,000 - - ความพึงพอใจของ สถานศึกษามีอาคารที่พัก สํานักการศึกษาฯ

ที่พักนักกีฬา ให้เพียงพอและเหมาะสม จํานวน 1 หลัง ผู้ใช้งาน นักกีฬา จํานวน 1หลัง และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

121 โครงการค่าก่อสร้าง เพื่ออํานวยความสะดวกใน โรงเรียนมีความสะดวกสบาย - - 200,000 - - ความพึงพอใจของ สถานศึกษามีถนนในการ สํานักการศึกษาฯ

ถนนคสล. กว้าง 5 ม. การจราจรในโรงเรียน ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้งาน สัญจรไปมาสะดวก และโรงเรียนในสังกัด

ยาว 100 ม. 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

122 โครงการก่อสร้างคอนกรีต เพื่อแสดงขอบเขตของโรงเรียน โรงเรียนมีรั้วรอบโรงเรียน - - - 600,000 - ความพึงพอใจของ สถานศึกษามีรั้วเพื่อความ สํานักการศึกษาฯ

ทึบ สูง 12 ม. และความปลอดภัย ผู้ใช้งาน ปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

ยาว600 ม.
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

123 โครงกการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีอาคารโรงอาหาร จํานวน  1  หลัง -               -             500,000          -                  -                 ความพึงพอใจ มีอาคารโรงอาหาร สํานักการศึกษาฯ

อาคารโรงอาหาร ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ของผู้ใช้งาน ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ และโรงเรียนในสังกั

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีสนามบาสเกตบอล จํานวน  1 สนาม -               -             -                    500,000         -                 ความพึงพอใจ มีสนามบาสเกตบอล สํานักการศึกษาฯ

สนามบาสเกตบอล ในการออกกําลังกาย ของผู้ใช้งาน ในการออกกําลังกาย และโรงเรียนในสังกั

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
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124 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู เพื่อให้ครูมีบ้านพักอาศัย อาคารบ้านพักครูขนาด 8 หน่วย -               -             3,716,000        -                  -                 ความพึงพอใจ ครูมีบ้านพักอาศัยภายใน สํานัก

8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ภายในโรงเรียนที่มั่นคง ถาวร ของผู้ใช้งาน โรงเรียน และโรงเรียนในสัง

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

125 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สนาม สนามฟุตบอลขนาด -               -             1,201,900        -                  -                 ความพึงพอใจ นักเรียนได้ใช้สนามฟตุบอล สํานัก

มาตรฐาน ฟตุบอลมาตรฐานในการจัด มาตรฐาน ของผู้ใช้งาน มาตรฐานในการจัดกิจกรรม และโรงเรียนในสัง

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ กิจกรรมต่างๆ ต่างๆ

126 โครงการก่อสร้างห้อง FITNESS เพื่อให้นักเรียนได้ ห้อง FITNESSพร้อมครุภัณฑ์และ                -              -           760,000                   -                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีสุขภาพ กาย สํานัก

พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกกําลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ อุปกรณ์ จํานวน1 ห้อง ของผู้ใช้งาน สุขภาพจิตที่ดี และโรงเรียนในสัง

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

127 โครงการก่อสร้างโรงรถครูและ เพื่อให้ครูและบุคลากรมี โรงรถขนาด  (10*44*6 ม.)                -              -                     -          200,000                  - ความพึงพอใจ มีที่จอดรถมาตรฐานและ สํานัก

บุคลากรทางการศึกษา ที่จอดรถที่ได้มาตรฐานและ ของผู้ใช้งาน ปลอดภัย และโรงเรียนในสัง

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ปลอดภัย

128 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์                -              -           762,000                   -                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีความรู้และทักษะ สํานัก

ฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประจําห้อง พร้อมอุปกรณ์ประจําห้อง ของผู้ใช้งาน ด้านฟิสิกส์ และโรงเรียนในสัง

และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ จํานวน1 ห้อง
การเรียนการสอน โรงเรียน
ซําสูงพิทยาคม
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129 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                -              -                     -          762,000                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีความรู้และทักษะ สํานัก

วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ กายภาพ พร้อมอุปกรณ์ ของผู้ใช้งาน ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และโรงเรียนในสัง

พร้อมอุปกรณ์ประจําห้อง ประจําห้อง จํานวน1 ห้อง
และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอน 
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

130 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ห้องปฏิบัติการด้านศิลปะ                -              -           100,000                   -                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีความรู้และทักษะ สํานัก

ศิลปะ พร้อมอุปกรณ์ประจําห้อง พร้อมอุปกรณ์ประจําห้อง ของผู้ใช้งาน ด้านศิลปะ และโรงเรียนในสัง

และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ห้อง
การเรียนการสอน 
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

131 โครงการก่อสร้างห้อง เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ห้องศูนย์ภาษาไทยพร้อม                -              -                     -          465,700                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีความรู้และทักษะ สํานัก

ศูนย์ภาษาไทยพร้อมอุปกรณ์ ภาษาไทย อุปกรณ์ประจําห้อง  ของผู้ใช้งาน ด้านภาษาไทย และโรงเรียนในสัง

ประจําห้องเรียน จํานวน 1 ห้อง
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

132 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อให้มีสนามฝึกทักษะด้านฟุตซอลสนามฟุตซอล 1 สนาม                -              -         1,661,860                   -                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีสนามฟุตซอลที่ สํานัก

กลางแจ้ง โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ของผู้ใช้งาน และโรงเรียนในสัง

133 โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ เพื่อให้มีสนามฝึกทักษะด้านตะกร้อ สนามตะกร้อ 1 สนาม                -              -                     -           59,400                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีสนามตะกร้อที่ สํานัก

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ของผู้ใช้งาน และโรงเรียนในสัง
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134 โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับการบริการ ห้องพยาบาล  1 ห้อง                -              -           324,000                   -                  - ความพึงพอใจ นักเรียนมีห้องพยาบาล สํานัก

พร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ด้านพยาบาลที่สะอาดปลอดภัย ของผู้ใช้งาน และโรงเรียนในสัง

ประจําห้อง โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

135 โครงการก่อสร้างห้องศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา ห้องศาสนาศึกษา 1 ห้อง                -              -                     -          100,000                  - ความพึงพอใจ
ศึกษา/ปฏิบัติธรรมศาสนา ศาสนาและปฏิบัติธรรม ของผู้ใช้งาน
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

136 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้ รั้วยาว 1,884 ม.                -              -         6,046,740                   -                  - ความพึงพอใจ มีรั้วที่ได้มาตรฐานแบบโปร่ง สํานัก

ซําสูงพิทยาคม มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ของผู้ใช้งาน และโรงเรียนในสัง

ขอบเขตที่ชัดเจน

137 ปรับปรุงอาคารเรียน (ทาสี) เพื่อเคลือบและป้องกันการ  -อาคารเรียน 3 ชั้น                -              -           500,000                   -                  - ความพึงพอใจ มีอาคารเรียนมีความ สํานัก

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม สึกกร่อนของอาคารเรียน (อาคาร 1) ขนาดพื้นที่รวม ของผู้ใช้งาน สวยงาม และโรงเรียนในสัง

และอาคารมีความสวยงาม ไม่น้อยกว่า 1,698.24 
ตร.ม. 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมี หม้อแปลง 100 KV                -              -           400,000                   -                  - ความพึงพอใจ
ภายในโรงเรียนซําสูงพิทยาคม มาตรฐานและปลอดภัย สาย 3F ของผู้ใช้งาน

โครงการปรับปรุงระบบ      เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ โคมไฟถนน 60 ชุด                -              -                     -          100,000                  - ความพึงพอใจ
ไฟส่องสว่างในโรงเรียนซําสูง ทรัพย์สินของสถานศึกษา สายไฟขนาด 2*2.5 ของผู้ใช้งาน
พิทยาคม จํานวน 1,070 ม.

139

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัดฯ

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ

มีระบบไฟฟ้าที่มาตรฐาน 
และปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัดฯ

มีระบบไฟฟ้าที่มาตรฐาน 
และเพียงพอ

138

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัดฯ
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ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

140 โครงการก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วม เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ําที่สะอาด กว้าง 6.40 ม.                -              -         1,032,166                   -                  - ความพึงพอใจ
 (10 ที่) โรงเรียนซําสูงพิทยาม และปลอดภัย ยาว 9.50 ม. ของผู้ใช้งาน

จํานวน 10 ห้อง  

141 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้มีน้ําประปาที่สะอาด ระบบประปาโรงเรียนซําสูง                -              -                     -          342,315                  - ความพึงพอใจ
ในโรงเรียนซําสูงพิทยาคม และปลอดภัยใช้ในสถานศึกษา ของผู้ใช้งาน

142 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียนมีพื้นที่สวยงาม  -ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก                -              - 500,000                   -                  - ความพึงพอใจของผู้ มีอาคารที่สวยงาม สํานักการศึกษาฯ
โ ี ใ (ปูกระเบื้อง) โรงเรียนซําสูง เรียบร้อย และปลอดภัย ขนาด 40x40 ซม. อาคาร ใช้งาน และมีความปลอดภัย

พิทยาคม เรียน 3 ชั้น (อาคาร 1)
ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,078.88 ตร.ม. 

143 โครงการก่อสร้างป้อมยาม เพื่อเป็นสถานที่อํานวยความ 1 หลัง ขนาด 3*3 ม.                -              -                   -            200,000                  - ความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
โ ี ใรักษาการณ์ โรงเรียนซําสูง สะดวกและควบคุมการเข้า-ออก ของผู้ใช้งาน

พิทยาคม ของนักเรียน

โครงการขุดลอกสระน้ํา      เพื่อให้มีน้ําใช้เพียงพอต่อความ กว้าง 70 ม.                -              - 200,000                   -                  - ความพึงพอใจ
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ต้องการของโรงเรียน ยาว 80 ม. ของผู้ใช้งาน

ลึก 3.5 ม.

145 ก่อสร้างที่พักนักกีฬา  -เพื่ออํานวยความสะดวกให้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -               -             500,000 -                  -                 ความพึงพอใจ มีห้องพักนักกีฬาที่ได้
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม กับนักกีฬา ให้มีสถานที่สําหรับ 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6 เมตร ของผู้ใช้งาน มาตรฐาน

พักผ่อน และเก็บอุปกรณ์ ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่
ของนักกีฬา ใช้งานไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

144 มีน้ําใช้เพียงพอต่อความ
ต้องการของโรงเรียน

มีป้อมยามที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย

นักเรียนมีห้องน้ําที่สะอาด
และปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัด

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัด

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัดฯ

มีระบบน้ําประปาที่
มาตรฐาน สะอาด และ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัดฯ
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แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

146 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -มีลานอเนกประสงค์ไว้  -ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก -               -             500,000 -                  -                 ความพึงพอใจของ มีลานอเนกประสงค์ไว้
อเนกประสงค์ ภายในโรงเรียน สําหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ผู้ใช้งาน สําหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ซําสูงพิทยาคม ภายในโรงเรียน 880 ตร.ม. ภายในโรงเรียน 

โครงการก่อสร้างห้องน้ํานักเรียน  -เพื่อให้มีห้องน้ําสําหรับ  -นักเรียนมีห้องน้ําใช้อย่าง -               -             500,000 -                  -                 ความพึงพอใจ มีห้องน้ําอย่างเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นักเรียนอย่างเพียงพอ เพียงพอและเหมาะสม ของผู้ใช้งาน ของผู้ใช้บริการ โรงเรียนในสังกัด

148 โครงการหลังคาคลุมถนน เพื่อป้องกันแดดและฝน หลังคาคลุมถนนเดินเท้า -               -             300,000 -                  -                 ความพึงพอใจ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สํานัก

เดินเท้าภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียน ของผู้ใช้งาน มีหลังคาคลุมถนนเดินเท้า และโรงเรียนในสัง

โคกสูงประชาสรรพ์ ภายในโรงเรียน

149 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่ถูก โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ -               -             -                    2,085,000      -                 ความพึงพอใจ มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สํานัก

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สุขลักษณะเพียงพอสําหรับ ของผู้ใช้งาน เพียงพอสําหรับนักเรียน และโรงเรียนในสัง

นักเรียน ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา

147

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียนใน
สังกัด
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แผนงานการศึกษา
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

150 โครงการส่งเสริมการพัฒนา 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากําลังคน เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -             20,000,000       -                  -                 โรงเรียนในสังกัดทั้ง ครูสามารถจัดกิจกรรม สํานัก

ทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ ด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน 1.นักเรียนโรงเรียนสังกัด 20 โรง มีสื่อการเรียน การเรียนรู้วิทยาการ
วิชาวิทยาการคํานวณ เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัด การสอนในการส่งเสริม คํานวณที่พัฒนาผู้เรียน

ดิจิทัล ขอนแก่น การพัฒนาทักษะด้าน รู้ได้อย่างเป็นระบบ
2.เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ 2.ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ โค้ดดิ้งหุ่นยนต์ วิชา
และบุคคลากรทางการศึกษา ได้มี บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วิทยาการคํานวณครบ
โอกาสทดลองใช้อุปกรณ์เพื่อการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกโรง
เรียนรู้ เกี่ยวกับการเขียนโค้ดและ ครูและนักเรียนโรงเรียนใน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ สังกัดฯได้พัฒนาทักษะด้าน
สร้างนวัตกรรมในอนาคต โค้ดดิ้งหุ่นยนต์ วิชา 
3.เพื่อพัฒนาห้องเรียน ให้เป็น วิทยาการคํานวณ
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่จะทํา
หน้าที่เป็นแหล่งศึกษา
แบ่งปันความรู้ และพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลสําหรับรองรับ
เยาวชนและประชาชน
4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
การเรียรู้ การโค้ดดิ้ง และ
ความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน อันจะเป็น
รากฐานที่ทําให้เกิดระบบนิเวศน์
ด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

151 โครงการห้องเรียนนวัตกรรม 1.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดฯได้มี เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -             20,000,000       -                  -                 โรงเรียนในสังกัดทั้ง ครูและนักเรียน พัฒนา สํานัก

ทางการศึกษาบูรณาการใน ห้องเรียนนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ได้มีห้อง 20 โรง มีห้องเรียน การเรียนรู้ตามแนวทาง
รูปแบบสะเต็มศึกษา บูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรียนนวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมทางการ สะเต็มศึกษา
STEM Education STEM Education บูรณาการในรูปแบบ ศึกษาบูรณาการใน STEM Education

สะเต็มศึกษา รูปแบบสะเต็มศึกษา และบูรณาการจน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ STEM Education สามารถสร้างนวัตกรรม
ครูและนักเรียนโรงเรียนใน ได้
สังกัดฯได้พัฒนาการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
และบูรณาการ สร้าง
นวัตกรรมได้

152 โครงการห้องปฏิบัติการการจัด 1.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดฯได้มี เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -             20,000,000       -                  -                 โรงเรียนในสังกัดทั้ง นักเรียนและครู สํานัก

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขก. 20 โรง ได้มีห้องปฏิบัติ มีความรู้มีทักษะด้าน
ในศตวรรษที่ 21 มีต้นแบบห้องปฏิบัติการ การการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์ สามารถ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ พัฒนาและสร้าง
นักเรียนและครู มีความรู้และ นวัตกรรมใหม่ๆได้
ทักษะด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์
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(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

153 โครงการพัฒนาเครือข่ายการ 1.เพื่อสร้างและพัฒนาครูนักวิจัย 1.คูอาสาสมัครจากโรงเรียน -               -             -                    300,000         300,000        1.ความพึงพอใจ 1.สถานศึกษามีงานวิจัย สํานัก

วิจัยทางการศึกษาของ 2.เพื่อสร้างงานวิจัยสูตรยกระดับ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ต่อโครงการ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร คุณภาพการเรียนการสอน จังหวัดขอนแก่นได้รับการ 2.จํานวนงานวิจัยใน ในการพัฒนาการเรียน
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและ พัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย ชั้นเรียน การสอน

นําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ 1 ครั้ง 3.ความพึงพอใจ 2.สํานักการศึกษาฯมีวิธี
พัฒนาการศึกษา 2.ครูอาสาสมัครโรงเรียนใน ต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อยก

สังกัดองค์การบริหารส่วน เรียนรู้ ระดับการจัดการศึกษา
จังหวัดขอนแก่นได้รับการ
พัฒนาให้เป็นนักวิจัยให้ได้
อย่างน้อย 10 คน
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

154 โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก เพื่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา อาคารที่พักนักกีฬา 4 ชั้น -               -             -                    14,000,000     -                 จํานวนนักเรียนที่มี โรงเรียนมีอาคารที่พัก สํานัก

นักกีฬา 4 ชั้น 12 ห้อง ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ 12 ห้อง ความสามารถด้านกีฬา นักกีฬาเพื่อรองรับ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ด้วนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ นักเรียนที่มีความ

อุดมศึกษาจากโควต้า สามารถด้านกีฬาเพื่อ
ด้านกีฬา พัฒนสู่ความเป็นเลิศ

155 โครงการติดตั้งระบบไฟแสง เพื่อให้มีระบบไฟแสงสว่างใน สนามกีฬาดรงเรียนพระยืน -               -             -                    8,000,000      -                 สนามกีฬามีแสงสว่าง มีสนามกีฬาที่มีแสงสว่าง สํานัก

สว่างในสนามกีฬาโรงเรียน สนามกีฬาที่ได้ตามมาตรฐาน วิทยาคารมีระบบไฟแสงสว่าง เพียงพอต่อการรองรับ เพียงพอในการให้บริการ
พระยืนวิทยาคาร กําหนด เป็นไปตามมาตรฐาน ในการจัดแข่งขันกีฬา
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เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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 (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

156 ระบบร่องระบายน้ํารอบ 1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ ระบบร่องระบายน้ํา - - 138,000 - - ระบบร่องระบายน้ํา 1.โรงเรียนโคกสูงประชา สํานัก

โรงอาหาร ร้องระบายน้ํารอบโรงอาหาร รอบโรงเรียน รอบโรงเรียน สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 2. เพื่อให้สถานศึกษามีโรง จํานวน 1 แห่ง จํานวน 1 แห่ง มีระบบร่องระบายน้ํา

อาหารที่สะอาด ได้มาตาฐาน รอบโรงอาหาร
และปลอดภัย 2.โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
ขอนแก่น มีโรงอาหารที่สะอาด
ได้มาตรฐานและปลอดภัย

157 ระบบน้ําดื่มสําหรับนักเรียน 1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ ระบบน้ําดื่มสําหรับนักเรียน - - - 200,000 - ระบบน้ําดื่มสําหรับนักเรียน 1. โรงเรียนโคกสูงประชา สํานัก

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ น้ําดื่มสําหรับนักเรียน จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ มีระบบน้ําดื่มสําหรับ
น้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย นักเรียน
และปลอดภัย 2. โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
มีระบบน้ําดื่มที่สะอาด
ถูกสุขอนามัย และ
ปลอดภัย

158 พัฒนาทรัพยากรและ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ -โรงอาหารสะอาด -               -             -                    300,000         -                 -โรงเรียนมีโรงอาหารที่ -โรงเรียนมีโรงอาหาร สํานัก

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ถูกสุขอนามัย สะอาด ถูกสุขอนามัย ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
การจัดการเรียนรู้ พูวัดพิทยาคม จํานวน 1 หลัง และเพียงพอกับความ ตามมาตรฐาน
(กิจกรรมปรับปรุง ต้องการของผู้เรียน สาธารณสุข
โรงอาหาร)
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
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159 พัฒนาทรัพยากรและ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ -โรงเรียนมีเสาธงสําหรับ -               -             -                    300,000         -                 -เสาธงพร้อมฐานราก -โรงเรียนมีเสาธง สํานัก

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก จัดกิจกรรมหน้าเสาธง จํานวน 1 แห่ง สําหรับจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม จํานวน 1 แห่ง หน้าเสาธง
(กิจกรรมก่อสร้างเสาธง
พร้อมฐานราก)
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

160 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -               -             -                    345,000         -                 มีห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สํานัก

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีสภาพห้อง ได้รับการปรับปรุงสภาพ วิทยาศาสตร์ การเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสีชมพูศึกษา และอุปกรณ์มีความสมบูรณ์ ภายในและภายนอก ผู้เรียนมีผลการเรียน อย่างเต็มตามศักยภาพ 

พร้อมในการจัดการศึกษา และ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สูงขึ้นและผุ้เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้จากการ
การปฏิบัติการอย่างมี สมบูรณ์ พร้อใช้ ร้อยละ 90 มี ปฏิบัติการทดลองจริง
ประสิทธิภาพ จํานวน 3 ห้อง ความพึงพอใจ

161 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ -               -             -                    200,000         -                 มีห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สํานัก

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ให้มีสภาพห้อง คอมพิวเตอร์ ได้รับการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การเรียนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ปรับปรุงให้มีสภาพพร้อม เหมาะกับการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ที่สมบูรณ์แบบ  ทันสมัย สมบูรณ์แบบ  ทันสมัย และผุ้เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้จากการ
พร้อมในการจัดการศึกษา และ มีอุปกรณ์ครบในการจัด ร้อยละ 90 มี ปฏิบัติการ และ
การบริการอย่างมีคุณภาพ การเรียนรู้และบริการ ความพึงพอใจ การสืบค้นข้อมูลอย่าง

จํานวน 3 ห้อง มีประสิทธิภาพ

162 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน -               -             -                    -                  200,000        ระบบไฟฟ้ามี มีระบบไฟฟ้าที่พร้อมใช้ สํานัก

โรงเรียนสีชมพูศึกษา และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และภายนอกอาคารให้ ความปลอดภัยและ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
และบริการ พร้อมใช้งานอย่างมี ผุ้เกี่ยวข้องมีความ และ ประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน พึงพอใจในระดับมาก
และปลอดภัย
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163 ปรับปรุงท่อระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขังบนถนน จัดทําร่องระบายน้ําฝังท่อ -               -             -                    -                  430,500        มีร่องระบายน้ําที่ ภูมิทัศน์โรงเรียนสวยงาม สํานัก

โรงเรียนสีชมพูศึกษา หน้าอาคาร ให้เกิดความ และปิดร่องให้เหมาะกับการ พร้อมใช้งานและผุ้ ผู้เกี่ยวข้อง และทรัพย์สิน
ปลอดภัยต่ออาคารเรียน ใช้งานในสถานศึกษา ขนาด เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ทางราชการปลอดภัย
ทรัพย์สินทางราชการ และ กว้าง 60-80 เซนติเมตร มีความพึงพอใจ จากน้ําท่วมขัง 
ผุ้ที่เกี่ยวข้อง ยาว 205 เมตร

164 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา เพื่อให้มีโรงเรียนที่พัก อาคารที่พักนักกีฬา - - - 500,000 - อาคารที่พักนักกีฬา นักกีฬามีอาคารพัก สํานัก

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ นักกีฬาเพียงพอต่อ จํานวน 1 หลัง จํานวน 1 หลัง เพียงพอตามความ
ค่าก่อสร้างห้องน้ํา ความต้องการ ต้องการ

165 ห้องส้วมโรงเรียน เพื่อให้มีห้องน้ําห้องส้วม ห้องน้ําห้องส้วม - - - 500,000 - ห้องน้ําห้องส้วม นักเรียนมีห้องน้ําห้อง
หนองโนประชาสรรพ์ เพียงพอต่อความต้องการ จํานวน 1 หลัง จํานวน 1 หลัง ส้วมใช้อย่างเพียงพอ

166 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้มีอาคารเรียน อาคารเรียน -               -             -                    21,048,000     -                 อาคารเรียน ค.ส.ล. นกัเรียนมีสถานที่เรียน สํานัก

 216 ล/57-ก 3ชั้น สําหรับนักเรียน ค.ส.ล 3 ชั้น 16 ห้องเรียน 3ชั้น พื้นที่ใช้สอย อย่างเพียงพอ
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 2,592 ตร.ม.

167 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 456,000 - มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน เสริมเหล็กภายในโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กภายในโรงเรียน
แท่นศิลาทิพย์ศึกษา ยาว 152 เมตร กว้าง 5 เมตร ไว้สัญจรที่สะดวก และ

ยาว 152 เมตร ปลอดภัย
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ผ.02

168 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ ระบบสาธารณูปโภค -               -             -                    1,200,000      -                 ร้อยละ 95 ความพึง นักเรียน บุคลากร และ สํานัก

สาธารณูปโภค น้ําปะปาที่สะอาดและ (ระบบน้ําปะปา) พอใจของ ผู้ใช้น้ําปะปา ผู้มาติดต่อราชการได้รับ
(ระบบน้ําปะปา) ได้มาตรฐาน ที่มีความ สะดวก ความสะดวก ปลอดภัย
โรงเรียนบ้านคูขาด ปลอดภัยและได้ ในการใช้น้ําประปา
(สถิตย์อุปถัมภ์) มาตรฐาน ตามระบบสาธารณูปโภค

ที่ได้มาตรฐาน

169 โครงการสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีสนามเด็กเล่นเสริม -               -             -                    100,000         -                 ร้อยละ95ความพึงพอ เด็กปฐมวัยมีสนามเด็ก สํานัก

เสริมปัญญา ได้มีพัฒนาการสมบูรณ์ ปัญญาที่ได้มาตรฐาน ใจของผู้ใช้บริการ เล่นเสริมปัญญา เพื่อ
โรงเรียนบ้านคูขาด ตามวัยทั้งด้านอารมณ์ สังคม และปลอดภัย ที่ได้รับความสะดวก พัฒนาการสมบูรณ์
(สถิตย์อุปถัมภ์) และสติปัญญา ผ่านการเล่น ปลอดภัยในการใช้ ตามวัยทั้งด้านอารมณ์ 

สนามเด็กเล่นเสริมปัญญา สนามเด็กเล่นในการ สังคมแบะสติปัญญา
ส่งเสริมปัญญาและ ผ่านการเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

170 โครงการปรับปรุง/ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหลัง หลังคาอาคารเรียน ก -               -             -                    500,000         -                 มีอาคารเรียนที่ปลอด หลังคาอาคารเรียน ก สํานัก

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร คาอาคารเรียน ก ให้มี เป็นเมทัลชีต ความหนา ภัย และเอื้อต่อการ มีสภาพดี ปลอดภัย
เรียน  ก โรงเรียน สภาพดีปลอดภัยต่อการให้ 0.35 เคลือบอลูซิงค์เคลือบสี จัดการศึกษา
มัธยมหนองเขียด บริการครู นักเรียน พร้อมฉนวน กันความร้อน

และบุคลากร จํานวน 680 ตร.ม.

171 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา หลังคาอาคารเรียน ก -               -             -                    300,000         -                 มีอาคารเรียนที่ปลอด หลังคาอาคารเรียน ข สํานัก

หลังคาอาคาร เรียน ข โรงเรียน อาคารเรียน ข ให้มีสภาพดี เป็นเมทัลชีต ความหนา ภัย และเอื้อต่อการ มีสภาพดี ปลอดภัย
มัธยมหนองเขียด ปลอดภัยต่อการให้บริการครู 0.35 เคลือบ อลูซิงค์ จัดการศึกษา

นักเรียน และบุคลากร เคลือบสีพร้อมฉนวน
กันความร้อน
จํานวน 224 ตร.ม.
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172 โครงการปรับปรุง/ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหลัง หลังคาอาคารเรียนชั่ว -               -             -                    300,000         -                 มีอาคารเรียนที่ปลอด หลังคาอาคารเรียน สํานัก

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร คาอาคารเรียนชั่วคราวกึ่ง คราวกึ่งถาวรเปามหนา ภัย และเอื้อต่อการ มีสภาพดี ปลอดภัย
ชั่วคราวกึ่งถาวรโรงเรียน ถาวรให้มีสภาพดีปลอดภัย ความหนา 0.35 เคลือบ จัดการศึกษา
มัธยมหนองเขียด ต่อให้บริการครู นักเรียน อลูซิงค์เคลือบสีพร้อม

และบุคลากร ฉนวนกันความร้อน
จํานวน 224 ตร.ม.

173 โครงการปรับปรุง/ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม -               -             -                    600,000         -                 1.มีบ้านพักครู บ้านพักครู สํานัก

ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านพักครูให้มีสภาพที่ดี บ้านพักครู จํานวน 2 หลัง ที่ปลอดภัย มีสภาพดี ปลอดภัย
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด และปลอดภัย คือ บ้านพักครูหญิง 1 หลัง 2. ครูและบุคลากรมี

บ้านพักครูชาย 1 หลัง สวัสดิการที่ดี 
 มีขวัญและกําลังใจ

174 โครงการปรับปรุง/ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม -               -             -                    300,000         -                 1.มีบ้านพักนักการ บ้านพักนักการภารโรง สํานัก

ซ่อมแซมบ้านพักนักการ บ้านพักนักการภารโรง บ้านพักนักการภารโรง ภารโรงที่ปลอดภัย มีสภาพดี ปลอดภัย
ภารโรง โรงเรียน ให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัย จํานวน 1 หลัง 2. บุคลากรมี
มัธยมหนองเขียด สวัสดิการที่ดี 

 มีขวัญและกําลังใจ

175 ค่าก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อให้โรงเรียนมีบ้านพัก บ้านพักครู จํานวน 2 ชั้น -               -             -                    945,000         -                 โรงเรียนมีบ้านพัก โรงเรียนมีบ้านพัก สํานัก

2 ชั้น 3 ห้องนอน ครูเพียงพอต่อความต้องการ  3 ห้องนอน แบบ 203/61 ครู เพียงพอต่อ ครู เพียงพอต่อ
แบบ 203/61 โรงเรียน จํานวน 1 หลัง ความต้องการ ความต้องการและ
ศรีเสมาวิทยาเสริม ปลอดภัย
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176 ค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีอาคารโรงฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน -               -             -                    4,780,000      -                 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนมีอาคารโรง สํานัก

โรงฝึกงาน สําหรับนักเรียน แบบ 102/27 แบบ 102/27 ฝึกงานสําหรับนักเรียน
แบบ 102/27 โรงเรียน จํานวน 1 อาคาร จํานวน 1 อาคาร ที่ปลอดภัย
ศรีเสมาวิทยาเสริม

177 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -               -             -                    200,000         -                 ถนนคอนกรีต โรงเรียนมีถนนคอนกรีต สํานัก

เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ในในการสัญจรภายใน กว้าง 5 เมตร เสริมเหล็ก กว้าง 5 เสริมเหล็ก กว้าง 5 
ยาว 100 เมตร โรงเรียน โรงเรียน ยาว 100 เมตร เมตร ยาว 100 เมตร เมตร ยาว 100 เมตร
ศรีเสมาวิทยาเสริม

178 ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตทึบ เพื่อแสดงขอบเขตโรงเรียน รั้วคอนกรีตทึ บสูง 2 เมตร -               -             -                    600,000         -                 รั้วคอนกรีตทึบ โรงเรียนมีรั้วคอนกรีต สํานัก

สูง 2 เมตร  ยาว 600 และรักษาความปลอดภัย ยาว 600 เมตร สูง 2 เมตร ทึบ สูง 2 เมตร 
เมตร โรงเรียนศรีเสมา ทรัพย์สินของโรงเรียน ยาว 600 เมตร ยาว 600 เมตร
วิทยาเสริม

179 ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน สนามฟุตซอล -               -             -                    2,000,000      -                 สนามฟุตซอล โรงเรียนมีสนามฟุตซอล สํานัก

ขนาดมาตรฐาน โรงเรียน การสอนและกิจกรรมกีฬา ขนาดมาตรฐาน . ขนาดมาตรฐาน ขนาดมาตรฐาน
ศรีเสมาวิทยาเสริม

180 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้มีอาคารเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น -               -             -                    10,174,100     -                 โรงเรียนมีอาคารเรียน มีห้องเรียนและห้อง สํานัก

4 ชั้น 12 ห้องเรียน สําหรับนักเรียน 12 ห้องเรียน เนื้อที่ เพียงพอต่อการใช้งาน ปฏิบัติการเพียงพอ
เนื้อที่ 1,206 ตารางเมตร 1,206 ตารางเมตร
แบบตอกเสาเข็ม แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
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181 ค่าก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อให้มีบ้านพักครู บ้านพักครู สถ 38008 -               -             -                    420,000         -                 ครูร้อยละ 40 มีบ้านพักครูที่เพียงพอ สํานัก

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เพีงพอต่อความต้องการ เนื้อที่ 64.90 ตารางเมตร มีบ้านพักที่สะดวก ต่อความต้องการ
แบบไม่ตอกเสาเข็ม และปลอดภัย
จํานวน 1 หลัง

182 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนและ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ -               -             -                    10,289,000     -                 ความพึงพอใจ มีอาคารเรียนที่ สํานัก

12 ห้องเรียนแบบฐานแผ่ รองรับการจัดกิจกรรม เหมาะสมและรองรับจํานวน ของการใช้งาน เหมาะสม
(รหัส สน ศท.4/12) การแข่งขันต่างๆ นักเรียนที่เข้ามาเรียนและ
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รองรับ การแข่งขันต่างๆ 

183 ค่าก่อสร้างหลังคาโดม เพื่อความเหมาะสมและ หลังคาโดม -               -             -                    2,000,000      -                 ความพึงพอใจ มีความเหมาะสมและ สํานัก

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปลอดภัยในการจัดกิจกรรม ของการใช้งาน ปลอดภัยในการจัด
การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน

การสอน

184 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -               -             -                    4,683,000      -                 ความพึงพอใจ โรงเรียนมีความ สํานัก

เหล็กโรงเรียนเมืองพล และอํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 6 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ปลอดภัยและอํานวย
พิทยาคม เดินทางแก่ครูและนักเรียน ยาว 1,561 เมตร ความสะดวกในการเดิน

ทางแก่ครูและนักเรียน

185 ค่าปรับปรุงถนนผิวลาดด้วย เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนนลาดผิวถนนด้วย -               -             -                    1,074,500      -                 ความพึงพอใจ มีความปลอดภัยและ สํานัก

ยางมะตอย โรงเรียนเมืองพล และอํานวยความสะดวกในการ ยางมะตอยพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อํานวยความสะดวกใน
พิทยาคม เดินทางแก่ครูและนักเรียน  7,550 ตารางเมตร การเดินทางแก่ครูและ

นักเรียน
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(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

186 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม โรงอาหาร ขนาด 500 ที่นั่ง -               -             -                    10,000,000     -                 ความพึงพอใจ มีโรงอาหารที่เหมาะสม สํานัก

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน จํานวน 2 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กับจํานวนเด็กนักเรียน

187 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาภายใน ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน -               -             -                    500,000         -                 ความพึงพอใจ มีสนามกีฬาที่เหมาะสม สํานัก

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตามที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีประสิทธิภาพ 
เหมาะกับการออกกําลัง
กายของครู นักเรียน
และชุมชน

188 โครงการก่อสร้างศูนย์วิทย เพื่อก่อสร้างศูนย์กลางการ ศูนย์วิทยบริการ -               -             -                    15,000,000     -                 ความพึงพอใจ มีศูนย์วิทยบริการที่ สํานัก

บริการโรงเรียนเมืองพล เรียนรู้ที่อํานวยความสะดวกต่อ จํานวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถอํานวยความ
พิทยาคม ครู นักเรียนและชุมชน สะดวกให้แก่ครู นักเรียน

ชุมชนการการสืบค้น

189 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพื่อให้มีสนามบาสเกตบอลที่ได้ สนามบาสเกตบอล -               -             -                    350,000         -                 สนามบาสเกตบอล เพียงพอต่อการเรียน สํานัก

โรงเรียนโนนหันวิทยายน มาตรฐาน ขนาด 23 m x 38 m. จํานวน 1 สนาม การสอนวิชาพลศึกษา
ถมดิน   1 m. เทคอนกรีต
หนา  15 cm. พร้อมระบบ
ระบายน้ํา ไฟฟ้าส่องสว่าง

190 ปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ ปรับปรุงโครงสร้าง -               -             -                    400,000         -                 ปรับปรุงโครงสร้าง มีอาคารเรียนที่ สํานัก

หลังคาอาคารเรียน ได้มาตรฐานและปลอดภัย หลังคาอาคารเรียน หลังคาอาคารเรียน ได้มาตรฐานและ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 2 หลัง จํานวน 2 หลัง ปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

191 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีอาคารเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า -               -             -                    -                  300,000        ปรับปรุงระบบไฟฟ้า มีอาคารเรียนที่ สํานัก

ภายในอาคารเรียน มีระบบไฟฟ้าที่ ภายในอาคารเรียน ภายในอาคารเรียน ได้มาตรฐานและ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ได้มาตรฐานและปลอดภัย จํานวน 2 หลัง จํานวน 2 หลัง ปลอดภัย

192 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านบะแค โรงเรียนมีอาคารเรียน -               -             -                    7,772,000 -                 โรงเรียนจัดการศึกษา มีจํานวนห้องเรียนที่ สํานัก

4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส มีอาคารเรียนไว้สําหรับ 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ได้มาตรฐานการศึกษา เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
สน.ศท.4/12) เนื้อที่ 1,608 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 1 หลัง แห่งชาติ การเรียนการสอนให้กับ
ตารางเมตร แบบตอกเสาเข็ม ให้กับผู้รียน นักเรียน
โรงเรียนบ้านบะแค

193 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนบ้านบะแค โรงเรียนมีอาคารเรียนเด็กเล็ก -               -             -                    4,394,800 -                 โรงเรียนจัดการศึกษา มีจํานวนห้องเรียนที่ สํานัก

เด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน มีอาคารเรียนสําหรับ 200 คน 8 ห้องเรียน ได้มาตรฐานการศึกษา เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
(รหัส สน.ศท.อนุบาล8)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 1 หลัง แห่งชาติ การเรียนการสอนให้กับ
เนื้อที่ 734 ตารางเมตร ให้กับผู้เรียนระดับอนุบาล นักเรียน
แบบฐานแผ่
โรงเรียนบ้านบะแค

194 โครงการก่อสร้างส้วมขนาด เพื่อให้โรงเรียนบ้านบะแค โรงเรียนมีจํานวนส้วม -               -             -                    236,300 -                 ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีจาํนวนห้องส้วมที่เพียง สํานัก

10 ที่ (รหัส สน.ศท.ส.10) มีส้วมขนาด 10 ที่ เพียงพอต่อการบริการ พอต่อจํานวนนักเรียน
เนื้อที่ 45.50 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ของผู้ใช้
แบบฐานแผ่
โรงเรียนบ้านบะแค

195 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคา -               -             -                    500,000         -                 ความพึงพอใจ มีอาคารเรียนที่ สํานัก

อาคารเรียน ก อาคารเรียน ก ให้มีสภาพดี  ทาสี อาคารเรียน ของการใช้งาน เหมาะสม
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ปลอดภัยต่อการให้บริการ

ครู นักเรียนและบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

196 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทาสี ปรับปรุงหลังคา -               -             -                    300,000         -                 ความพึงพอใจ มีอาคารเรียนที่ สํานัก

อาคารเรียน 108 ล อาคารเรียน 108ล ให้มีสภาพ  ทาสี อาคารเรียน ของการใช้งาน เหมาะสม
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ดี ปลอดภัยต่อการให้บริการ

ครู นักเรียนและบุคลากร

197 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  -ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทาสี ปรับปรุงหลังคา -               -             -                    300,000         -                 ความพึงพอใจ มีอาคารเรียนที่ สํานัก

หลังคาอาคารเรียนชั่วคราว อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  ทาสี อาคารเรียน ของการใช้งาน เหมาะสม
กึ่งถาวร ให้มีสภาพดีปลอดภัยต่อการให้
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บริการครู นักเรียนและ

บุคลากร

198 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ เพื่อให้มีอาคารเรียนไว้ ก่อสร้างอาคารเรียน -               -             2,500,000        -                  -                 ดําเนินการแล้วเสร็จ มีอาคารเรียนที่ ํานักการศึกษา
สปช.101/26 ขนาด 3 สําหรับจัดกิจกรรมการเรียน แบบ สปช.101/26 เหมาะสม
ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ การสอนให้กับผู้เรียน และ ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้อง
โรงเรียนบ้านบะแค บุคลากร ธุรการ

199 ก่อสร้างห้องน้ําชายหญิง เพื่อให้มีห้องน้ําที่เพียงพอ ก่อสร้างห้องน้ําชาย-หญิง -               -             500,000          -                  -                 ดําเนินการแล้วเสร็จ นักเรียนได้รับความ ํานักการศึกษา
โรงเรียนบ้านบะแค สําหรับนักเรียน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า สะดวกในการใช้

1,340.04 ตร.ม. ห้องน้ํา

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน  -โรงเรียนหนองสองห้อง -               -             2,440,000        -                  -                 ความสําเร็จ ภายในโรงเรียนมีถนน ํานักการศึกษา
ภายในโรงเรียนหนองสองห้อง โรงเรียนให้เป็นถนนคอนกรีต วิทยา อําเภอหนองสองห้อง ของโครงการ ที่ได้มาตรฐาน
วิทยา เสริมเหล็ก จังหวัดขอนแก่น
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนืของ
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โรงเรียนให้สะดวกในการ
เขต 25) คมนาคม 
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ผ.02

201 โครงการจัดงานมหกรรม  -เพื่อกระตุ้นและสร้าง  -จัดนิทรรศการส่งเสริมการ -               -             300,000          300,000         300,000        -  ร้อยละของจํานวน  -นักเรียน นักศึกษา ํานักการศึกษา
หนังสือภาคอีสาน  วัฒนธรรมอีสานสู่สังคม เรียนรู้ การอบรมสัมมนา ประชาชนรักการอ่าน และผู้ที่สนใจทั่วไป
(I-SAN BOOK FAIR) รักการอ่านและเป็นการ วิชาการ มากขึ้น 30% ให้ความสนใจและรัก
(อุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มนักเรียน -ขายหนังสือราคาลดพิเศษ การอ่านหนังสือมาก

นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปใน ยิ่งขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

202 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารนักเรียนทุกคนทุกสังกัดมี -               -             1,000,000        1,000,000      1,000,000     ระดับความสําเร็จในการ นักเรียนมีความสามารถ ํานักการศึกษา
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแสดง จัดงาน ด้านกีฬา การแสดง 
กีฬาและวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ความสามารถต่าง ๆ ดนตรี  วิชาการและ
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ศิลปะเป็นเลิศ
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1)

203 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากร -               -             1,000,000        1,000,000      1,000,000     ระดับความสําเร็จในการ นักเรียนมีศักยภาพและ ํานักการศึกษา
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ทางศึกษาจากหน่วยงานที่มี จัดงาน ความสามารถในด้าน
กีฬาและวิชาการ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้ หน้าที่ในการจัดการศึกษาทุก ศิลปะดนตรี กีฬาและ
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ สามารถแข่งขันในระดับ หน่วยงาน ได้เข้าร่วมงานมหกรรม วิชาการ
การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่และระดับสามกล การแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา
ขอนแก่น เขต 2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิชาการ จํานวน18,393 คน
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     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

204 ค่ายทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อ 1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้  -นักเรียน จํานวน 124 คน -               -             100,000          -                  -                 ระดับความพึงพอใจ 1.ครูและบุคลากรทางการ ํานักการศึกษา
การมีงานทําในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน ครู และบุคลากร จํานวน ของผู้เข้ารับการอบรม ศึกษามีความตระหนัก มี
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์ ให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ 14 คน กรรมการสถานศึกษา แนวทางในการดําเนินงาน
บํารุง อําเภอบ้านแฮด และความถนัดของนักเรียนสู่ และชุมชน เข้าค่ายรับการ ร่วมกัน เพื่อเพิ่มความรู้
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ การประกอบสัมมาอาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนทักษะอาชีพ
เขต 2) เรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

การจัดทักษะการเรียนรู้ใน 2.นักเรียนเกิดความตื่นตัว
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวน ในการให้ความสนใจต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่นํา การทํางาน มีทักษะในการ
ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทํางาน สามารถเป็นทาง
ประโยชน์ได้จริง เลือกในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้

205 ค่ายทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อ 1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้  -นักเรียน จํานวน 125 คน -               -             300,000          -                  -                 ระดับความพึงพอใจ 1.ครูและบุคลากรทางการ ํานักการศึกษา
การมีงานทําในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน ครู และบุคลากร จํานวน ของผู้เข้ารับการอบรม ศึกษามีความตระหนัก มี
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ 12 คน กรรมการสถานศึกษา แนวทางในการดําเนินงาน
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด และความถนัดของนักเรียนสู่ และชุมชน เข้าค่ายรับการ ร่วมกัน เพื่อเพิ่มความรู้
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ การประกอบสัมมาอาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนทักษะอาชีพ
เขต 2) เรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

การจัดทักษะการเรียนรู้ใน 2.นักเรียนเกิดความตื่นตัว
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวน ในการให้ความสนใจต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่นํา การทํางาน มีทักษะในการ
ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทํางาน สามารถเป็นทาง
ประโยชน์ได้จริง เลือกในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 251



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

206 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้ม  -ครู บุคลการทางการศึกษา -               -             100,000          -                  -                 ระดับความพึงพอใจ 1. ครู และนักเรียนมีความ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล แข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านวังหิน ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถและความมั่นใจ
(1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ เก่าค้อ อําเภอเปือยน้อย ในการสื่อสารโดยใช้ภาษา
วิชาการ) โรงเรียนบ้านวังหิน สามารถบริการแก่นักเรียน และ อังกฤษ
เก่าค้อ อําเภอเปือยน้อย ชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ 2.นักเรียนมีทักษะในการ
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ยั่งยืน ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 2.เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
เขต 2) ด้านสติปัญญา ความฉลาดทาง 3.ครูมีความสามารถในการ

อารมณ์ มีทัศนคติ มีการพัฒนา สร้างสื่อ ICT ในการ
ด้านร่างกายสมวัย สามารถ เรียนการสอน และ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนําไปใช้ในการ
ในสังคมโลก จัดการเรียนการสอนได้

207 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อเป็นเวทีในการแสดง นักเรียนในสังกัดและในกํากับ -               -             1,000,000        1,000,000      1,000,000     ระดับความสําเร็จในการ นักเรียนมีศักยภาพและ ํานักการศึกษา
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ  สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ จัดงาน ความสามารถในด้าน
กีฬาและวิชาการ ดนตรี  กีฬาและวิชาการของ ทางด้านศิลปะ  ดนตรี   กีฬาและ ศิลปะดนตรี กีฬาและ
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ นักเรียนในสังกัด สํานักงาน วิชาการสามารถเป็นตัวแทน วิชาการ
การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ขอนแก่น เขต 3) เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับสากลได้อย่าง

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 252



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

208 จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนา 1.เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  -โรงเรียนมีเครื่องคอม -               -             200,000          -                  -                 ความพึงพอใจของผู้ใช้ 1.นักเรียนและครูมีความ ํานักการศึกษา
การเรียนการสอนห้องเรียน และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ พิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คส์) บริการ รู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนโนนทอง ซ่อมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์สําหรับการซ่อม สามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์
วิทยา อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด และทันสมัย มาใช้ในห้องเรียน บํารุง และสื่อการสอน ในการศึกษาค้นคว้า
ขอนแก่น คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 เครื่อง 2.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน สามารถส่งเสริมการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ค้นคว้า จากสื่อเทคโนโลยี
ขอนแก่น เขต 3) คณะครูให้เป็นความรู้พื้นฐาน และส่งเสริมการจัด

ในการนําไปใช้ศึกษาหาความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ของคณะครฅู และนักเรียน
เรียนการสอน เพื่อให้บริหาร ตลอดจนประชาชนใน
ชุมชนในด้านสืบค้นอินเตอร์เน็ต ชุมชน

209 จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนา 1.เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  -โรงเรียนมีเครื่องคอม -               -             200,000          -                  -                 ความพึงพอใจของผู้ใช้ 1.นักเรียนและครูมีความ ํานักการศึกษา
การเรียนการสอนห้องเรียน และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ พิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊คส์) บริการ รู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาโพธิ์ชี ซ่อมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์สําหรับการซ่อม สามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์
วิทยา อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด และทันสมัย มาใช้ในห้องเรียน บํารุง และสื่อการสอน ในการศึกษาค้นคว้า
ขอนแก่น คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 เครื่อง 2.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน สามารถส่งเสริมการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ค้นคว้า จากสื่อเทคโนโลยี
ขอนแก่น เขต 3) คณะครูให้เป็นความรู้พื้นฐาน และส่งเสริมการจัด

ในการนําไปใช้ศึกษาหาความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ของคณะครฅู และนักเรียน
เรียนการสอน เพื่อให้บริหาร ตลอดจนประชาชนใน
ชุมชนในด้านสืบค้นอินเตอร์เน็ต ชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 253



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

210 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  - โรงเรียนทุกโรงเรียนใน -               -             1,000,000        1,000,000      1,000,000     ระดับความสําเร็จในการ นักเรียนแสดงความ ํานักการศึกษา
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด จัดงาน สามารถที่เป็นเลิศ 
กีฬาและวิชาการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่ว่าจะเป็นทาง
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการศิลปะ ดนตรี  
การศึกษาประถมศึกษา การกีฬา ด้านดนตรี และ และกีฬา 
ขอนแก่น เขต 4) สร้างโอกาสให้นักเรียนพัฒนา

ทักษะสู่ความเป็นเลิน
3.เพื่อเปิดชั้นเรียน (open
class) แลประเมินผลรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการศึกษาชั้นเรียน

211 โครงการส่งเสริมศักยภาพ สืบสานการเป็นภาคีหุ้นส่วน เติมเต็มศักยภาพด้านทักษะ - -             1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระดับความสําเร็จใน ผู้เข้าร่วมโครงการมี สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และวิชาการ ตามหลักสูตร การจัดงาน ความสามัคคีมีทักษะ
กีฬาและวิชาการ ก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งระดับ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นในทาง
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ภูมิภาคและระดับชาติ วิชาการตามหลักสูตร
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 254



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

212 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน  -นักเรียนระดับมัธยมทุก - -             1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนของนักเรียนที่ 1. หน่วยงานทุกภาคส่วน สํานักการศึกษาฯ

ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับสถาน สังกัดในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ได้ร่วมกับสถานศึกษาใน
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ศึกษาในการเสริมสร้างสังคม ร้อยละ 80 การเสริมสร้างสังคม
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) แห่งการเรียนรู้ พัฒนทุนมนุษย์ แห่งการเรียนรู้ พัฒนทุนมนุษย์

แก่เด็ก และเยาวชน สู่การคิด แก่เด็ก และเยาวชน สู่การคิด
ได้อย่างกว้างไกลรอบด้าน ได้อย่างกว้างไกลรอบด้าน
2.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 2.นักเรียนได้แสดงความ
ให้นักเรียนแสดงความสามารถ เป็นเลินด้านวิชาการ กีฬา
ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง
ศิลปะ ดนตรี การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์
สิ่งประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ 3.นักเรียนเป็นตัวแทนของ
3.เพื่อจัดเวทีให้โอกาสแก่ จังหวัดขอนแก่น เข้าแข่ง
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถาน ขันระดับภาคนะวันออก
ศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เฉียงเหนือและระดับชาติ
ได้แสดงสมรรถนะและนําเสนอ
ผลงานเผนแพร่สู่สาธารณะ
และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่
การมีงานทํานําสู่ไทยแลนด์ 4.0

213 พัฒนาศักยภาพทางดนตรี 1.เพื่อจัดกิจกรรมและพัฒนา  -นักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน -               -             500,000          -                  -                 ร้อยละของนักเรยีน 1.นักเรียนได้ทํากิจกรรม สํานักการศึกษ
(วงโยธวาทิต) โรงเรียนภูผาม่าน ส่งเสริมด้านดนตรี อําเภอภูผาม่าน จังหวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาด้านดนตรี
อําเภอภูผาม่าน จังหวัด 2.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้าน ขอนแก่น 2.นักเรียนมีความรับผิด
ขอนแก่น ดนตรีได้อย่างเต็มที่และ ชอบ รู้หน้าที่ มีระเบียบ
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ สมบูรณ์ วินัย มีจิตอาสา และ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) 3.เพื่อให้บริการโรงเรียนใน ห่างไกลยาเสพติด

เขตอําเภอภูผาม่านและชุมชน 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยว
ในเขตพื้นที่บริการและ กับเครื่องดนตรีที่มีความ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นสากล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 255



เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2561    

 (บาท)
     2562  
   (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ 
ผ.02

214 ส่งเสริมทักษะชีวิตบนพื้นฐาน 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  -นักเรียน ครู และ - - 100,000 - - จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย 1.นักเรียนมีความรู้ สํานักการศึกษาฯ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก บุคลกรทางการศึกษาของ กว่าร้อยละ 80 ความเข้าใจ สามารถ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ และสามารถปฏิบัติตามได้ เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) อย่างถูกต้อง ถูกต้อง

2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม 2.นักเรียน ครู/บุคลากร
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางการศึกษา ใช้ฐานการ
ให้กับนนักเรียน ครู/บุคลากร เรยีนรู้ตามหลักปรัชญา
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ชุมชน แหล่งเรียนรู้

215 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 1.เพื่อพัฒนางานวงโยธวาทิต  -โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม - - 200,000 - - ความพึงพอใจไม่น้อย 1.มีเครื่องดนตรีเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

ด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ให้มีประสิทธิภาพ มีวงโยธวาทิต วงดนตรีไทย กว่าร้อยละ 80 กับการจัดกิจกรรม
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 2.มีเครื่องดนตรีไทยเพียงพอ วงโปงลาง รวมถึงเครื่อง 2.มีวงดนตรีครบทั้ง 3
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ กับการจัดกิจกรรมการเรียน ดนตรีและวัสดุอุปกรณ์การ ประเภท มีเครื่องดนตรี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) การสอน แสดง ชุดแต่งกายมีจํานวน ที่มีความพร้อมให้บริการ

3.เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความ เพียงพอต่อการฝึกซ้อมและ หน่วยงานต้นสังกัด
ความเป็นไทยให้นักเรียน ใช้งาน ผู้ปกครอง และชุมชนใน
ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรม เขตบริการโรงเรียน
ความเป็นชาติไทย
4.เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
ด้านดนตรี-นาฎศิลป์พื้นบ้าน
อีสานให้แก่นักเรียน

-               -             365,148,456 385,769,285 239,580,780รวม 215 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 256



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -เพื่อช่วยบรรเทา 1.ช่วยเหลือประชาชน -                   -                   1,000,000         1,000,000       1,000,000       จํานวนกิจกรรม  -สามารถป้องกันและ สํานักการช่าง

จังหวัดขอนแก่น สาธารณภัยต่าง ๆ ผู้ประสบภัย ที่สนับสนุนการ บรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 2. ปรับปรุงซ่อมแซม ดําเนินงานป้องกัน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ในเขตจังหวัด สาธารณูปโภค และบรรเทา อําเภอต่าง ๆ ของ
ขอนแก่น สาธารณูปการ สาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น

ที่ได้รับผลกระทบ 2. สามารถช่วยเหลือ
3. สนับสนุนการดําเนิน สนับสนุนการปฏิบัติ
การกิจกรรมในการ งานของศูนย์ป้องกัน
ป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยของกลุ่ม จังหวัดขอนแก่น
อาสามัครต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 257



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

2 คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้ด้าน -                   -                   100,000            100,000         100,000         ผู้เข้าอบรม  -ประชาชนมีความรู้ สํานักการช่าง
และทุกภาคส่วนมี สาธารณภัย จัด ไม่น้อยกว่า เบื้องต้นด้านการ
ส่วนร่วมในการ นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้ง ร้อยละ 80 ป้องกันและบรรเทา
ป้องกันและบรรเทา จัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ สาธารณภัย
สาธารณภัย เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ โปสเตอร์ 

-                  -                  1,100,000         1,100,000      1,100,000      รวม  2  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 258



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 วางท่อลอดระบายน้ําพร้อมติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิด วางท่อคอนกรีตเสริม -                   300,000         -                      -                   -                   ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ประตูระบายน้ํา (เปิด-ปิด) น้ําท่วมขัง เหล็ก ขนาดเส้นผ่า ไม่น้อยกว่า สะดวกในการสัญจร
บ้านกอก หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านเป็ด ประชาชนสัญจร ศูนย์กลาง 1 เมตร ร้อยละ 60 ไปมา
ถึง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ไปมาสะดวก จํานวน 17 ท่อน พร้อม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งประตูระบายน้ํา

จํานวน 1 บาน

2 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  -เพื่อติดตั้งโคมไฟ  -โคมไฟถนนพลังงานแสง -                   -                   49,980,000        -                   -                   ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนพลังงานแสง อาทิตย์แบบประกอบในชุด ไม่น้อยกว่า สะดวกในการสัญจร
(All In One Solar Street Light) อาทิตย์ในโรงเรียน เดียวกัน แบบเสากิ่งเดียว ร้อยละ 60 ไปมา

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 714 ชุด ๆ ละ
สถานที่ราชการที่ 70,000 บาท
อยู่ในความรับผิด  -โคมไฟถนนพลังงานแสง
ชอบของ อบจ.ขก. อาทิตย์แบบประกอบในชุด

เดียวกัน 30 วัตต์  1 โคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน เพื่อให้มีแสงสว่าง ชนิดหลอดแอลอีดี 40 -                   500,000         -                      -                   -                   ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
แสงอาทิตย์บนถนนสาย ที่เพียงพอในเวลา วัตต์ เสาสูง 6 ม. พร้อม ไม่น้อยกว่า สะดวกในการสัญจร
บ้านคําผักแว่น หมู่ที่ 16 ถึง กลางคืน ทําให้มี อุปกรณ์ครบชุด ร้อยละ 60 ไปมา
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ความปลอดภัย จํานวน 10 ต้น
ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน ในชีวิตและ
จังหวัดขอนแก่น ทรัพย์สิน

4 วางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อไม่ให้เกิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง -                   499,000         -                      -                   -                   ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
เสริมเหล็กบนถนนสาย ขก ถ น้ําท่วมขัง 1 เมตร ยาว 84 ท่อน ไม่น้อยกว่า สะดวกในการสัญจร
10059 บ้านโนนม่วง - บ้าน ประชาชนสัญจร พร้อมบ่อพักคอนกรีต ร้อยละ 60 ไปมา
หนองปอ อําเภอเมือง จังหวัด ไปมาสะดวก เสริมเหล็ก จํานวน 10 
ขอนแก่น บ่อ 

5 ก่อสร้างระบบร่องระบายน้ํา เพื่อไม่ให้เกิด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า -                   -                   138,000            -                   -                   ความพึงพอใจ ได้รับความสะดวก สํานักการช่าง
รอบโรงอาหาร โรงเรียนโคกสูง น้ําท่วมขัง  120 เมตร ไม่น้อยกว่า ในการสัญจรไปมา
ประชาสรรพ์ นักเรียน และ ร้อยละ 60

ผู้มาใช้บริการ
สัญจรไปมาสะดวก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําและงาน เพื่อกําจัดวัชพืช  -แหล่งน้ําสาธารณะ -                   -                   900,000            900,000         900,000         ร้อยละความ  -แหล่งน้ําได้รับการ สํานักการช่าง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในแหล่งน้ําโดย ประจําหมู่บ้านได้รับการ สําเร็จของการ กําจัดวัชพืชทําให้

เครื่องจักรกล ขุดลอกกําจัดวัชพืช ดําเนินการ น้ําสาธารณะไม่เกิด
อบจ.ขอนแก่น  -เครื่องจักรกลของ การเน่าเสีย
เพื่อให้เกิดการมี อบจ.ขอนแก่น ได้ออก
ส่วนร่วมของ ปฏิบัติงาน
ประชาชน

7 อบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบ  -เพื่ออบรมในการ  -อบรมบุคลากรของ -                   -                   200,000            200,000         200,000         ผู้เข้าอบรม 1.บุคลากรของ อปท. สํานักการช่าง
สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ปฏิบัติงานจริงใน อปท.ในเขตจังหวัด ไม่น้อยกว่า ให้ความสําคัญในการ
(Universal Design) ด้านสถาปัตยกรรม ขอนแก่น และบุคลากร ร้อยละ 80 ดูแลผู้พิการในพื้นที่

เพื่อคนทั้งมวลแก่ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้พิการได้รับความ
บุคลากรของ อปท. กับการช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น
ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

8 ศึกษาระบบบริการข้อมูลเส้นทาง 1.เพื่อให้บริการ  -ศึกษาระบบให้บริการ -                   -                   300,000            30,000           30,000           ร้อยละของผู้ใช้  -ประชาชนได้รับ สํานักการช่าง
เดินรถประจําทางในจังหวัด ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว ข้อมูลเส้นทางเดินรถ งานผ่านระบบ ความพอใจในการหา
ขอนแก่นผ่านโปรแกรมโทรศัพท์ กับการเดินทางแก่ ประจําทางในจังหวัด ข้อมูลเส้นทางใน
มือถือ (Mobile Application) นักท่องเที่ยว ขอนแก่นผ่านโปรแกรม จังหวัดขอนแก่น

2.เพื่อบรรเทา โทรศัพท์มือถือ
ปัญหาการจราจร (Mobile Application)
หลีกเลี่ยงเส้นทาง ระบบ Android
ที่จราจรติดขัด

9 ถางป่าและตัดวัชพืชสองข้าง  -เพื่อปรับสภาพ  -ถนนในความรับผิดชอบ -                   -                   100,000            100,000         100,000         ร้อยละของพื้นที่  -ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
ทางถนนลาดยาง สองข้างทางถนน ของ อบจ.ขอนแก่น ดําเนินการ สะดวกในการใช้ถนน

ในความรับผิดชอบ พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย ช่วยลดอุบัติเหตุ
ให้มีภูมิทัศน์ที่ กว่าปีละ 250,000 ตร.ม.
เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

10 เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย  -เพื่อป้องกัน  -ติดตั้งเครื่องหมายและ -                   -                   1,000,000         1,000,000       1,000,000       ร้อยละความ  -ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางถนน อุบัติเหตุทางถนน สัญญาณจราจร ป้ายเตือน พึงพอใจของ ปลอดภัยในการ

และอํานวยความ ป้ายบังคับ ไฟส่องสว่าง ประชาชน ใช้ถนนมากขึ้น
สะดวกในการเดิน ตีเส้นจราจรและ
ทางแก่ผู้ใช้รถใช้ สัญลักษณ์บนพื้นถนน
ถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้าย  -เพื่อให้มีสถานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร -                   -                   450,000            450,000         -                   ร้อยละของการ  -ประชาชนได้รับ กองกิจการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนส่ง
ขอนแก่น แห่งที่ 3 ที่ได้มาตรฐาน และ รายละเอียดตามแบบ มาใช้บริการ

มีความปลอดภัย แปลนของ อบจ.ขก.
สําหรับประชาชน

12 ปรับปรุงสวนหย่อมภายในสถานี  -เพื่อให้มีสถานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร -                   -                   500,000            500,000         -                   ร้อยละของการ  -ประชาชนได้รับ กองกิจการ
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนส่ง
แห่งที่ 3 ที่ได้มาตรฐาน และ รายละเอียดตามแบบ มาใช้บริการ

มีความปลอดภัย แปลนของ อบจ.ขก.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

13 ปรับปรุงห้องสุขา สถานีขนส่ง  -เพื่อให้ผู้มาใช้  -เปลี่ยนวัสดุที่ชํารุด -                   -                   -                      85,000           -                   ร้อยละของการ  -ประชาชนได้รับ กองกิจการ
ผู้โดยสารอําเภอภูเวียง จังหวัด บริการสถานีขนส่ง และทาสีห้องสุขาใหม่ ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนส่ง
ขอนแก่น ได้รับความสะดวก มาใช้บริการ

ในการใช้บริการ
ห้องสุขา

14 ปรับปรุงพื้นด้านบนช่องจอดรถ  -เพื่อให้มีสถานี  -ปูกระเบื้องแบบหยาบ -                   -                   -                      80,000           -                   ร้อยละความ  -ประชาชนได้รับ กองกิจการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอภูเวียง ขนส่งผู้โดยสาร บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ ความปลอดภัยใน ขนส่ง
 จังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาตรฐาน และ 405 ตร.ม. ประชาชน การสัญจรไปมา

มีความปลอดภัย
สําหรับประชาชน

15 ขยายเขตระบบประปา ช่วง เพื่อให้มีน้ําประปา ติดตั้งวางท่อประปา พร้อม -                   -                   500,000            -                   -                   ร้อยละความ ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการช่าง
บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 เพียงพอสําหรับ มาตรวัดน้ํา สําเร็จของการ ใช้เพียงพอสําหรับ
ตําบลพระลับ - บ้านตูมน้อย การอุปโภคบริโภค ดําเนนิการ การอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
ขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
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แผนงาน การเคหะและชุมชน
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แบบ ผ. 02

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้าน เพื่อให้มีแสงสว่าง ปักเสาขยายไฟฟ้าแรงสูง -                   -                   1,000,000         -                   -                   ร้อยละความ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองแวง หมู่ที่ 12 ตําบลท่าพระ ที่เพียงพอในเวลา สําเร็จของการ มีความปลอดภัยใน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลางคืน ทําให้มี ดําเนินการ ชีวิตและทรัพย์สิน
(อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้า ความปลอดภัย
ส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น) ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

17 โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการ เพื่อให้มีแสงสว่าง -               500,000         -                      -                   -                   ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
เกษตร ที่เพียงพอในเวลา ไม่น้อยกว่า สะดวกในการสัญจร

กลางคืน ทําให้มี ร้อยละ 60 ไปมา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาม เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป ถนนเส้นหนองบัว คําหัว -                   -                   6,000,000         6,000,000       6,000,000       ร้อยละ 70 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.
ถนน มาระหว่างตําบล ช้าง (ช่วงสี่แยกสวนมะม่วง ประชาชนสัญ มีความปลอดภัยในชี

(หนอง,โนนฆ้อง,ป่า ถึงบ้านโนนฆ้อง ม.2) จรไปมาได้อย่าง วิตและทรัพย์สิน
มะนาว,บ้านฝาง) สะดวก
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ในเวลากลางคืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี เพื่อปรับปรุงซ่อม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -                   -                   2,000,000         2,000,000       ปรับปรุงซ่อม ประชาชนมีน้ําใช้ใน กรมส่งเสริม
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านวัง แซมสถานีสูบน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน แซมสถานีสูบ การอุปโภค บริโภค การปกครอง
ชัย หมู่ที่ 1 ด้วยพลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้า บ้านวังชัย หมู่ที่ 1 น้ําด้วยพลังงาน อย่างเพียงพอ ส่วนท้องถิ่น

บ้านวังชัย หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมโรงสูบน้ําและ ไฟฟ้าบ้านวังชัย
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ํา หมู่ที่ 1

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี เพท่อก่อสร้างและ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -                   -                   2,000,000         2,000,000       2,000,000       ปรับปรุงซ่อม ประชาชนมีน้ําใช้ใน กรมส่งเสริม
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้าน ซ่อมแซมแหล่งน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน แซมสถานีสูบ การอุปโภค บริโภค การปกครอง
หนองแซง หมู่ที่ 3 เพื่อใช้ในการเกษตร ไฟฟ้า บ้านหนองแซง หมู่ น้ําด้วยพลังงาน อย่างเพียงพอ ส่วนท้องถิ่น

หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมโรงสูบน้ํา ไฟฟ้าบ้านหนอง
และปรับปรุงระบบท่อ แซง หมู่ที่ 3
ส่งน้ํา

21 ปรับปรุงป้ายสถานี เพื่อให้สถานีขนส่ง กว้าง 1.60 ม. ยาว 8 ม. -                   -                   120,000            120,000         -                   ระดับความสําเร็ สถานีขนส่งมีป้าย กองกิจการ
ผู้โดยสารได้มาตรฐานป้ายตัวหนังสือภาษาไทย ของการปฏิบัติงาสถานีที่สวยงาม ขนส่ง

และตัวหนังสือภาษา
อังกฤษ

-                  1,799,000      65,188,000       13,465,000     10,230,000    รวม  21  โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น -                 -                     5,000,000        5,000,000        5,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

โดยวิธี COLD MIX คมนาคมที่สะดวก พื้นที่ดําเนินการ 23,000 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
และปลอดภัย ตารางเมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2 ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือถนน เพื่อให้ราษฎรมีการ ปรับเกรดถนนลูกรัง -                 -                     4,200,000        4,200,000        4,200,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หินคลุก คมนาคมที่สะดวก หรือถนนหินคลุก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย สายหลักในเขตพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,600 กม.

3 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว -                            500,000 -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองขาม หมู่ที่ 11 ตําบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก  2,211 เมตร  หนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,757 
(ช่วงที่ 2) ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 267



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังแสง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,070 -                 490,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลวังแสง - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนพะยอม อําเภอชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น)

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 104 -                 312,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา  0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด - น้อยกว่า 520 ตร.ม. 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 -                 150,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายรอบป่าช้าชุมชน บ้านวังม่วง คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมดินบางช่วงยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 1 ตําบลวังม่วง และปลอดภัย 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเปือยน้อย-ทางหลวงชนบท เมตร ปริมาตรดินถม
ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) และลงลูกรัง
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 670 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 295 -                 489,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลวังชัย – ตําบลหนองกุง - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตําบลพังทุย และตีเส้นผิวจราจร
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

8 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าเปือย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 -                 200,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น – ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ ไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม.
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  (บดอัดแน่น)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสมบูรณ์ – บ้านโนนสวรรค์ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลนางิ้ว อําเภอ ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

10 ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง  6 เมตร ยาว 136 -                 453,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กบ้านสะแกเครือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 1 ตําบลนาฝาย - ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังสวาบ อําเภอภูผาม่าน ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3)

11 ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง  6 เมตร ยาว 136 -                 453,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็ก บ้านซําภูทองใต้ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 2 ตําบลภูผาม่าน - ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3)

12 ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง  6 เมตร ยาว 136 -                 453,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียนภูผาม่าน) คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านน้ําซํา หมู่ที่ 5 ตําบลภูผาม่าน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึงเทศบาลตําบลภูผาม่าน ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
 (ช่วงที่ 3) 
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13 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหว้า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 6 ตําบลโนนฆ้อง - คมนาคมที่สะดวก 2,780 เมตร หนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,793
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

14 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตําบลสีชมพู - คมนาคมที่สะดวก 2,900 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

15 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านใหม่ คมนาคมที่สะดวก 2,900 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง เขตตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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16 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 2,900 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแดง ถึง เขตตําบลวังเพิ่ม และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

17 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
วังขอนยม  หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 2,900 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาจาน ถึง - เขตตําบลสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

18 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โค๊กจั๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแดง คมนาคมที่สะดวก 2,900 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงเขตตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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19 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังมน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลสีชมพู - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัด และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น กว่า 1,218  ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ)

20 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
วังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน - คมนาคมที่สะดวก 2,440 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

21 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 13 -                 750,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองคู ช่วงบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร ผิวจราจรกว้าง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนอง และปลอดภัย 4 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

22 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 1.80x1.80 -                 450,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยทุ่งบ่อ คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย (มีแผงกั้นน้ํา) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คึมชาด อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
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23 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 224 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,344 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 370 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

25 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 231 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านยางหย่อง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,386 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 274



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 370 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 378 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1,2,3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12  อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,890 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

28 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 205 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย ขก ถ 10063 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแดงน้อย - บ้านค้อ และปลอดภัย 0.05 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.ม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 275



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

29 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 205 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย ขก ถ 10065 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มิตรภาพ - บ้านโนน และปลอดภัย 0.05 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.ม.

30 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 316 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย ขก ถ 10070 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แยกถนนมิตรภาพ - บ้านหนองไผ่ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,896 ตร.ม.

31 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 1.80x1.80 -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยเสียว คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 4 ช่อง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย (มีแผงกั้นน้ํา) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 620 -                 1,810,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น 3,720 ตร.ม.

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 276



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาเพียง - ตําบลกุดกว้าง อําเภอ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 205 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดอนหัน - บ้านดอนบม ตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมืองเก่า อําเภอเมือง คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 820 ตร.ม. 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก ยาว 433 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 2,598 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 277



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 คมนาคมที่สะดวก ยาว 205 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 208 อําเภอเมือง คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 820 ตร.ม.

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,502,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 487 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหว้า - ตําบลเมืองเก่า และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า 

2,435 ตร.ม.

38 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวไหล่ทางกว้าง 1.05 -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 1,975 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 2,073.75 
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

และติดตั้งรางระบายน้ํา
สําเร็จรูป

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 278



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 222 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สําราญอําเภอเมือง คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 888 ตร.ม.

40 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,160 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แผ่นดินหมายเลข 12 - บ้าน และปลอดภัย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนศิลา หมู่ที่ 9 ตําบลขัวเรียง ลาดยางใม่น้อยกว่า 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 5,800 ตร.ม.

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังชัย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 860 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

42 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 279
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านคําแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม่วงหวาน - ตําบลวังชัย และปลอดภัย ข้างละ 0.50 เมตร  หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,162 ตร.ม.

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 346 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง 1,730 ตร.ม.
แผ่นดินหมายเลข 2 

44 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตําบลน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 197 เมตร ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง - ตําบลคําม่วง และปลอดภัย ข้างละ 1 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเขาสวนกวาง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,576 ตร.ม.

45 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 13 เมตร -             750,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยเสียว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก สูง 2 เมตร ผิวจราจร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
12 ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

46 ซ่อมเสริมผิวจราจรลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,500,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 280



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 484 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - และปลอดภัย ข้างละ 1 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านทุ่งใหญ่ ตําบลบ้านฝาง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3,872 ตร.ม.

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านชีท่าวังเวิน หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 525 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง -  บ้านนาโพธิ์ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลโนนสะอาด คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 2,625 ตร.ม.

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม คมนาคมที่สะดวก ยาว 345 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 862.5 ตร.ม.

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 281



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายจากทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ยาว 430 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2246 - บ้านโนนข่า และปลอดภัย 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนข่า อําเภอพล คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 2,580 ตร.ม.

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2 - บ้านโนนข่า และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนข่า อําเภอพล คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 510 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เลข 2301 อําเภอบ้านไผ่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 2,550 ตร.ม.

52 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             498,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 282



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คอนกรีตบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ยาว 373 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลป่าปอ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2301 ลาดยางไม่น้อยกว่า 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1,865 ตร.ม.

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายทางเชื่อมถนนลาดยางสาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 2065 - บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 และปลอดภัย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 865 ตร.ม.

54 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ยาว 295 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลละหานนา - บ้าน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตําบล 1,770 ตร.ม.
ท่านางแนว อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

55 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 283



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 492 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางขวาง อําเภอแวงน้อย จังหวัด และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - เขตอําเภอบัวลาย 2,952 ตร.ม.
จังหวัดนครราชสีมา

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นางาม - ตําบลคําแคน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

840 ตร.ม.

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12  คมนาคมที่สะดวก ยาว 211 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ 844 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

58 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,499,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 284



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 567 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน หมู่ที่ 12 - บ้าน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน ลาดยางไม่น้อยกว่า 
เชื่อมเขตตําบลสวนหม่อน 2,835 ตร.ม. และตีเส้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จราจร

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนคอม - ตําบลภูผาม่าน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

840 ตร.ม.

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 424 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาบ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

2,544 ตร.ม.

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 285



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านนาน้ําซํา หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูผาม่าน - ตําบลห้วยม่วง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

 840 ตร.ม.

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,512,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซําภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 428 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูผาม่าน - ตําบลห้วยม่วง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

2,568 ตร.ม.

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตําบลภูผามคมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอภูผาม่าน - ตําบลนาหนองทุ่ม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก ยาว 169 เมตร หนา 0.15 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 286



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก - คมนาคมที่สะดวก ยาว 339 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัด และปลอดภัย  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,695 ตร.ม.

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 169 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโต้น - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 845 ตร.ม.

66 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 268 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโต้น - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน 1,608 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโต้น หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโต้น - คมนาคมที่สะดวก ยาว 169 เมตร หนา 0.15 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ตําบลพระบุ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ใม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 287



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

จากบ้านวังหิน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 326 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสระแก้ว - บ้านห้วยแร่ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลวังม่วง อําเภอ คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,630 ตร.ม.

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 162 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดินสาย และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2297 อําเภอเปือยน้อย คอนกรีตใม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 810 ตร.ม.

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวง 2297 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 162 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาเสถียร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย คอนกรีตใม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  810 ตร.ม.

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 288



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

จากบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 162 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองโก หมู่ที่ 6 ตําบลขามป้อม และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเปือยน้อย - ตําบลบ้านลาน คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 810 ตร.ม.

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,500,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 484 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ปอแดง - ตําบลบ้านแท่น และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า 

2,420 ตร.ม.

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 161 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชนบท - ตําบลโนนพะยอม และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า 

805 ตร.ม.

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 289



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 161 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ปอแดง - ตําบลกุดเพียขอม และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า 

805 ตร.ม.

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8,11 ตําบลบ้านแฮด คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 830 ตร.ม.
(ช่วงที่ 2)

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 -  บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขามป้อม หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแซง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า
- อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด  830 ตร.ม.
มหาสารคาม (ช่วงที่ 2)

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 290



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
(ช่วงที่ 2) 830 ตร.ม.

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 14 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกสําราญ - ทางหลวงแผ่นดิน คอนกรีตใม่น้อยกว่า
หมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด  830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ์ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า
(ช่วงที่ 2)  830 ตร.ม.

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 291



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกสําราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด คอนกรีตใม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3) 830 ตร.ม.

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 286 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหัน อําเภอโนนศิลา - ตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 1,716 ตร.ม.

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านดอนดู่ อําเภอโนนศิลา คอนกรีตใม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  865 ตร.ม.

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 292



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองปลาหมอ - ทางหลวง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สายโนนศิลาหนองปลาหมอ คอนกรีตใม่น้อยกว่า
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 865 ตร.ม.

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านชาด หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เปือยใหญ่ - ตําบลหนองปลาหมอ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตใม่น้อยกว่า 

865 ตร.ม.

85 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 313 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังหินลาด - ตําบลหนองไผ่ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1,878 ตร.ม.

86 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,912,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาคําน้อย หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 900 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังหินลาด - ตําบลหนองไผ่ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 5,400 ตร.ม.

87 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 293



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 313 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาหนองทุ่ม - ทางหลวง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ 1,878 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

88 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง -             1,100,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ยาว 400 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเขียด - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 201 อําเภอชุมแพ กว่า 2,400 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าฃ

6 เมตร ยาว 233 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
1,864 ตร.ม. รวมพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
4,264  ตร.ม.

89 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 313 ม. -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 294



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนหัน - ทางหลวงหมายเลข 201 และปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1,878 ตร.ม. 

90 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 313 ม. -             497,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเขียด - ทางหลวงชนบท ขก และปลอดภัย กว่า 1,878 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
3026 อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -             498,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - ตําบลคําแคน อําเภอ และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  840 ตร.ม.

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -             498,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านคําแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
พระยืน อําเภอพระยืน  840 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

93 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,499,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 295



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คอนกรีต สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 567 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 2,835 ตร.ม. และตีเส้น
จังหวัดขอนแก่น จราจร

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสมบูรณ์ - บ้านแสงสว่าง และปลอดภัย 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  850 ตร.ม.

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งโป่ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถนนสาย 2019 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

850 ตร.ม.

96 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -             1,300,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 296



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คอนกรีตสายบ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 174 เมตร ไม่มีไหล่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านเป็ด-ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ทาง  ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 230 อําเภอเมือง เมตร ยาว 395 เมตร ไม่มี
จังหวัดขอนแก่น ไหล่ทาง รวมความยาว 

569 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า
2,450 ตร.ม.

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนดู่ - เขตเทศบาลตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนดู่ - เขตตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองไผ่ล้อม อําเภอหนองสองห้อง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 297



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 196 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 882 ตร.ม.

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  ม. -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 178 ม. หนา 0.15 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตําบลพระลับ และปลอดภัย ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.
 209 (ถนนศรีจันทร์) อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร -             498,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขัวเรียง - เชื่อมอุทยานแห่งชาติ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูเวียง ตําบลหนองเสาเล้า คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 850 ตร.ม.

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง  5  ม. ยาว 170 ม. -             498,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 298



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหอย หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนอุดม - บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ 850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง  4  ม. ยาว 220 ม. -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบลศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านบุ่งเม่น ตําบลวังเพิ่ม และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 880 ตร.ม.

104 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ขยายไหล่ทางข้างละ 1 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 390 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ศรีสุข - เขตตําบลวังเพิ่ม และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

780 ตร.ม.

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู  875 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 299



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแดง - เขตตําบลศรีสุข และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

 875 ตร.ม.

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตําบลศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก ยาว 350 เมตร หนา 0.15 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาจาน อําเภอสีชมพู ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน (สี่แยกบ้านนายสมเด็จ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทาแน่น) ถึง ทางหลวง อบจ.สาย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
ขก.ถ.10010 (บ้านหว้าโง๊ะ-บ้าน 840 ตร.ม.
ดงน้อย) บ้านหินลาด หมู่ที่ 12
ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 300



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน (คุ้มดอนเงิน) - ทางหลวง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อบจ. สายขก.ถ.10010 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
(บ้านหว้าโง๊ะ-บ้านดงน้อย) 840 ตร.ม.
บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนทอง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - ทางหลวง อบจ.สาย และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ขก.ถ.10010 (บ้านหว้าโง๊ะ- คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
บ้านดงน้อย) เชื่อมเขตตําบล 840 ตร.ม.
โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 301



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านหว้า หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน (ข้าง รพ.สต.บ้านหว้า) - และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวง อบจ.สาย ขก.ถ.10010 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
(บ้านหว้าโง๊ะ-บ้านดงน้อย) 840 ตร.ม.
บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนทอง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน (ที่สาธารณะโสกดินหอม) และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
- บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตําบล คอนกรีตไม่น้อยกว่า
โนนทอง อําเภอหนองเรือ 840 ตร.ม. งานถางป่า
จังหวัดขอนแก่น ขุดตอ

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนา หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทัน คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ที่สาธารณะดอนปู่ตา) - บ้านฝาง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลโนนทอง คอนกรีตไม่น้อยกว่า
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  840 ตร.ม.

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             990,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 302



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านใหม่หนองเรือ หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ยาว 332 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเรือ (หลังเม่งฮะ) - และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 คอนกรีตไม่น้อยกว่า
(ถนนมลิวรรณ) บ้านนาหว้า 1,660 ตร.ม.
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเม็ง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหว้า หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 8 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 168 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวง อบจ.ขก. ถ.10010 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตําบล 840 ตร.ม.
โนนทอง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

117 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 303



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หรือคอนกรีตอัดแรง ข้ามลําห้วย คมนาคมที่สะดวก ยาว 10 เมตร (ชนิดไม่มี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คํามืด ถนนสาย ขก ถ 10049 และปลอดภัย ทางเท้า) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) 
ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 และปลอดภัย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองกุงใหญ่ ข้างละ 0.3 เมตร หรือมี
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

860 ตร.ม.
119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2039 (กระนวน - และปลอดภัย ข้างละ 0.5 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตําบล 860 ตร.ม. 
น้ําอ้อม อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

120 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 304



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 306 เมตร ไม่มีไหล่ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง - บ้าน และปลอดภัย ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แดงน้อย ตําบลบ้านทุ่ม ไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

121 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายจากบ้านหัวบึง คมนาคมที่สะดวก ยาว 158 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านฝาง - บ้านเขื่อน และปลอดภัย ข้างละ 1 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,264 ตร.ม.

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ถนนลาดยาง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
สายตําบลขนวนไปหนองนาคํา 860 ตร.ม. 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -             1,400,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 305



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 612 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขนวน อําเภอหนองนาคํา และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
แผ่นดินหมายเลข 2133 2,448 ตร.ม. 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คูคํา อําเภอซําสูง - บ้านโคกแปะ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสี อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม. 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตําบลกระนวน คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอซําสูง เชื่อมถนนสายบ้าน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน คอนกรีตไม่น้อยกว่า
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม. 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 306



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 525 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซําโอง หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยเตย และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2152 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2,625 ตร.ม. 

127 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 -             2,755,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนรัง หมู่ที่ 9 ตําบลนาชุมแสง และปลอดภัย แน่นหนา 0.20 เมตร) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูเวียง - ตําบลโนนทอง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กว่า 6,600 ตร.ม. และ

ตีเส้นผิวจราจร

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เก่า - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง น้อยกว่า 800 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 307



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

จากถนนลาดยางบ้านโคกสง่า คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ศาลาดิน ตําบลบ้านเรือ - บ้าน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตําบลขนวน น้อยกว่า 800 ตร.ม.
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

130 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรช่วงที่ 1 กว้าง -             3,056,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 - คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ยาว 1,337 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านคําม่วม หมู่ที่ 11 - บ้าน และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเย็น หมู่ที่ 12 ตําบลบัวใหญ่ ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
อําเภอน้ําพอง ถึง บ้านหนองแสง ยาว 231 เมตร 
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยโจด ชั้นพื้นทาง (หินคลุก
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แน่นหนา 0.10 เมตร) 

หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 9,408 ตร.ม.

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เก่า - บ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 8 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา น้อยกว่า 800 ตร.ม.
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 308



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เก่า - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สงเปือย อําเภอภูเวียง น้อยกว่า 800 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เรือง (แยกลาบบ่าง) ตําบลภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
- บ้านดินดํา หมู่ที่ 7 ตําบลดินดํา น้อยกว่า 800 ตร.ม.
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

134 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 318 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวง 2133 อําเภอศรีบุญ คมนาคมที่สะดวก เมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุก . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เรือง - บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย แน่น) หนา 0.10 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโคก อําเภอหนองนาคํา ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,590 ตร.ม.

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 309



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

จากทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
พระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น น้อยกว่า 800 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหมู่บ้านมะลิวัลย์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 7 - ทางหลวง 230 (ทางเลี่ยง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมือง) ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง น้อยกว่า 800 ตร.ม.
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านทุ่ม - ตําบลบ้านหว้า และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 800 ตร.ม.

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 -             462,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 310



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแวง อําเภอพระยืน - บ้าน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นิคม ตําบลดอนช้าง อําเภอเมือง น้อยกว่า 820 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 204 -             460,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แดงใหญ่ - ตําบลบ้านเป็ด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมืองขอนแก่น น้อยกว่า 816 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 134 -             460,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านทุ่ม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 804 ตร.ม.

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 204 -             460,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 311



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านทุ่ม - ตําบลสาวะถี และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมืองขอนแก่น น้อยกว่า 816 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร -             1,500,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหว้า คมนาคมที่สะดวก ยาว 145 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2131(ถนนเหล่านาดี) อําเภอเมือง ยาว 388 เมตร รวมระยะ
จังหวัดขอนแก่น ทาง 533 เมตร หนา0.15

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,665 ตร.ม.

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15  เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เทศบาลนครขอนแก่น และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 222 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 312



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15  เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง น้อยกว่า 888 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร   -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 คมนาคมที่สะดวก ยาว 63 เมตร  ช่วงที่ 2 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(เขตเทศบาลเมืองกระนวน) - และปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8 เมตร รวมความยาว 173 
ตําบลหนองโก - บ้านครองชัย เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
หมู่ที่ 8 ตําบลดูนสาด หรือมีพื้นที่คอนกรีต
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2039 (กระนวน- และปลอดภัย 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยเม็ก) - บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 10 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 
ตําบลหนองโก -บ้านหนองชา ตร.ม.
หมู่ที่ 6 ตําบลน้ําอ้อม
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 338 -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 313



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย ไม่น้อยกว่า 1,690 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 169 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตําบลนาแพง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 169 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลซับสมบูรณ์ - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 229 ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 155 0 500000 0 0 0 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 314



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - เหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตําบลทมนางาม อําเภอโนนสะอาด ตร.ม.
จังหวัดอุดรธานี

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 166 -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวัฒนา หมู่ที่ 20 ตําบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ถนนประชุมธนะสาร และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 162 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 ตําบลนางิ้ว คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บ้านคําแคน หมู่ที่ 12 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 169 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย น้อยกว่า 845 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 162 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านไทหม่อง เขตเทศบาล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเขาสวนกวาง - บ้าน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนทอง หมู่ที่ 5 ตําบลคําม่วง ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

155 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 258 -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ตําบลดงเมืองแอม - ทางหลวง และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทหมายเลข 5078 อําเภอ ผิวจราจรแอสฟัลต์
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,548 ตร.ม.

156 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว  -             4,989,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 2,786 เมตร ชั้นพื้นทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านทุ่ม อําเภอเมือง - บ้าน และปลอดภัย (หินคลุกแน่น หนา 0.10 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยยาง เมตร) หรือมีพื้นที่ลาดยาง
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 16,716 ตร.ม

และตีเส้นผิวจราจร

157 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             450,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยวังข้าวสาร คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ตอนล่าง) บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลคึมชาด อําเภอ (มีแผงกั้นน้ํา)
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

158 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             450,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยขุมปูน คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตําบลดอนดั่ง และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง (มีแผงกั้นน้ํา)
จังหวัดขอนแก่น

159 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             350,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยโคกภูดิน คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ตอนล่าง) บ้านหนองแวงน้อย และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดั่ง อําเภอ (มีแผงกั้นน้ํา)
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

160 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             350,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยโคกภูดิน คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ตอนบน) บ้านโนนสะอาด และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ อําเภอ (มีแผงกั้นน้ํา)
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

161 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             350,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยมะเฟือง คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

(ตอนบน) บ้านหนองไผ่ล้อม และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอ (มีแผงกั้นน้ํา)
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

162 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             450,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยมะเฟือง คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ตอนล่าง) บ้านหนองบัวแดง และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 5 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอ (มีแผงกั้นน้ํา)
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

163 ก่อสร้างถนนสําหรับน้ําล้นผ่าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ทางน้ําผ่าน -             848,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ข้ามลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 15 เมตร คันทางสูง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตําบลสําโรง และปลอดภัย 2 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

164 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด -             450,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยตาหยั่ง คมนาคมที่สะดวก 1.80x1.80 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนธาตุ และปลอดภัย 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง (มีแผงกั้นน้ํา)
จังหวัดขอนแก่น

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเม็ก อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง - เขตบ้าน ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 8  ตําบล
โสกนกเต็น อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านเหล่าดารา หนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตะกล้า หมู่ที่ 14 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเม็ก - ทางหลวงหมายเลข ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
2301 อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 320
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ตําบลคึมชาด - บ้านโคกสูง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเม็ก อําเภอ ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองตะครอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 2 ตําบลตะกั่วป่า เชื่อม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
 อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านนาสวน หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลตะกั่วป่า - เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 207 อําเภอ ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 144 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองคลองน้อย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 321
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หมู่ที่ 4 ตําบลวังหิน เชื่อม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองไผ่ล้อม - เชื่อม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3032 ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านสระขาม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลตะกั่วป่า - บ้านโนนจอมศรี และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองไผ่ล้อม  ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
อําเภอหนองสองห้อง
 จังหวัดขอนแก่น

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 322
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บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนดั่งเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
หมายเลข 2301 อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนดั่ง เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2301 อําเภอ ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 276 -             800,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนดู่ เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 3020 อําเภอ ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองแวงยาว คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 323
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หมู่ที่ 1 ตําบลดอนดู่ เชื่อม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองแวงเหนือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9 ตําบลคึมชาด  เชื่อม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสําโรง  เชื่อมกับเขตบ้าน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4  ตําบล ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
คึมชาด อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านแฝก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 324
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ตําบลหันโจด - ทางหลวง อบจ. และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สายหนองสองห้อง - กุดหอยกาบ ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 172 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหันโจด เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 207 อําเภอ ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 286 -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเม็ก อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง - เขตอําเภอพล ไม่น้อยกว่า 1,716 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

182 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 547 -             1,200,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กรีต สายบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลดอนดู่ - บ้านหนองไผ่ล้อม และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,282
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

183 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 171 -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหนองหญ้าขาว คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 1 ตําบลดงเค็ง - ตําบล และปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,368 ตร.ม.

184 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 226 -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหนองบัวแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 5  ตําบลหนองเม็ก หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองเม็ก - ตําบลสําโรง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
อําเภอหนองสองห้อง กว่า 1,356 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

185 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 200 -             326,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมู่ที่ 1 ตําบลหนองเม็ก - และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200
 จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

186 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 200 -             326,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหนองเม็กเหนือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 15 ตําบลหนองเม็ก - และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

187 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 250 -             407,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9  ตําบลหนองเม็ก - ตําบล และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หันโจด อําเภอหนองสองห้อง ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

188 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 180 -             246,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหนองสรวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 327



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 12 ตําบลหนองเม็ก - และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง ลาดยางไม่น้อยกว่า 900
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

189 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 308 -             499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนธาตุ อําเภอ และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,848
- ตําบลเมืองโดน อําเภอประทาย ตร.ม.
จังหวัดนครราชสีมา

190 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 730 -             1,000,000        -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านโนนธาตุ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9 ตําบลโนนธาตุ อําเภอ และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,650
เขตอําเภอประทาย ตร.ม.
จังหวัดนครราชสีมา

191 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 197 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง และปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - เขตอําเภอ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 1,379 ตร.ม.

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 222 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฮ่องเดื่อ หมู่ที่ 9 ตําบล และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บึงเนียม อําเภอเมือง คอนกรีตใม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 888 ตร.ม.

193 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 158 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายจากบ้านกระเดื่อง คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9 ตําบลป่ามะนาว - บ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แดงใหญ่ หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านเหล่า ไม่น้อยกว่า 1,264 ตร.ม.
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 -             1,500,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวน น้อยกว่า 850 ตร.ม.
กวาง จังหวัดขอนแก่น

195 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง -             19,000,000       -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย ขก 2045 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ยาว 2,790 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(หนองแก-ภูเวียง) ตําบล และปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
จังหวัดขอนแก่น 6 เมตร ยาว 374 เมตร 

ไม่มีไหล่ทาง 
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ยาว 4,536 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
รวมความยาว 7,700
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
60,852 ตร.ม.

196 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             2,171,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองขี้ควาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 เมตร ไม่มี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลซํายาง - บ้านหนองแสง และปลอดภัย ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 175 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแดง - เขตตําบลบ้านใหม่ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 875 ตร.ม.

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 332 -             990,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเรือ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ไม่น้อยกว่า1,660 ตร.ม.
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โนนทัน - บ้านหนองลุมพุก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสะอาด ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

200 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 415 -             1,000,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองบัว - บ้านคําหัวช้าง และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 2,490 ตร.ม.

201 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 470 -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านนาฝาย(ฝายพญา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาค) หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัว - ทาง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

202 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 952 -             1,997,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านใหม่ - เขตตําบลภูห่าน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 6,000 ตร.ม.

203 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,990,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 885 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบสําราญ - ตําบลศิลา และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

 5,310 ตร.ม.

204 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินเหิบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 16 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - บ้านคําน้อย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน 1,554 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

205 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโต้น เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโต้น - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,100 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่างาม หมู่ที่ 6 ตําบลพระบุ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1,669 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

206 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหนองโง้ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 368 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมู่ที่ 3,10 ตําบลบ้านแฮด - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 1,840 ตร.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

207 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายหน้าวัดศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ยาว 368 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านแฮด - ตําบลหนองแซง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1,840 ตร.ม.
(ช่วงที่ 2)

208 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตบ้านแฮด หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 368 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านแฮด - เทศบาลตําบล และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังสวรรค์ อําเภอบ้านแฮด 1,840 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

209 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ยาว 307 เมตร หรือ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอ 1,842 ตร.ม.
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 (ช่วงที่ 2) 

210 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง คมนาคมที่สะดวก ยาว 225 เมตร หรือมีพื้น . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสําราญ - และปลอดภัย ที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 1,350 ตร.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
 (ช่วงที่ 2) 

211 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 364 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 1,820 ตร.ม.
หมายเลข 12 อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

212 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ - และปลอดภัย ข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ลาดยางไม่น้อยกว่า 
ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 1,360 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

213 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 อําเภอบ้านไผ่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 1,360 ตร.ม.

214 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย ขก ถ 10032 คมนาคมที่สะดวก ยาว 232 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง และปลอดภัย ข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 
(ช่วงที่ 2) 1,856 ตร.ม.

215 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง -             4,384,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 4 เมตร ยาว 150 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร ไม่มี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 600 

ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
5 เมตร ยาว 1,480 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มี 
ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,400
ตร.ม.

216 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตตร ยาว 470 0 499000 0 0 0 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายบ้านหนองบัว คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(อีสานเขียว) หมู่ที่ 10 ตําบลหนอง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บัว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
(ช่วงที่ 2)

217 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร -             1,711,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ไม่มี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลศรีสุข - ตําบลบ้านใหม่ และปลอดภัย ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000

ตร.ม.

218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,330 -             4,000,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแสงเทียน บ้านกุดน้ําใส หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
1 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านคําบงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตําบล น้อยกว่า 6,650 ตร.ม.
โคกสูง อําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร -             1,640,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว450 เมตร หนา 0.15 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง - บ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําบงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสูง ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร

ยาว 50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.

220 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1,2,4,6, ผิวจราจร -             19,000,000       -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย ขก ถ 10021 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหันโคกกลาง ตําบล และปลอดภัย ข้างละ 1 เมตร ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกุงธนสาร - ตําบลหว้าทอง 5,190 เมตร ช่วงที่ 3,5,7
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,493 เมตร 
ชั้นพื้นทาง (Asphalt
Concrete หนา 0.04 
เมตร หินคลุกแน่นหนา
 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
56,478 ตร.ม. และตีเส้น
ผิวจราจร 

221 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6  เมตร -             1,633,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 500 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง คอนกรีตไม่น้อยกว่า
แผ่นดินหมายเลข 2233  3,000 ตร.ม. 

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             3,679,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,345 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คอนฉิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 6,725 ตร.ม. 

223 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6  เมตร -             2,000,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 957 เมตร ไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสีชมพู - บ้านท่าช้างน้อย และปลอดภัย กว้างข้างละ1 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 2 ตําบลบริบูรณ์ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 7,672 ตร.ม.

224 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 6  เมตร -             2,000,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,188 เมตร หรือมี . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลวังเพิ่ม -  บ้านอ่างทอง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลดงลาน 7,128 ตร.ม.
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             1,000,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 357 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 340



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สาวะถี - ตําบลบ้านทุ่ม และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

 1,785 ตร.ม.

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 178 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สาวะถี - ตําบลบ้านทุ่ม และปลอดภัย  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

890 ตร.ม.

227 ปรับปรุงถนนน้ําล้นผ่านเป็น เพื่อให้ราษฎรมีการ ท่อเหลี่ยม คสล. (Box -             1,970,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) คมนาคมที่สะดวก Culvert) จํานวน 5 ช่อง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ข้ามลําห้วยใหญ่ บ้านคําหญ้าแดง และปลอดภัย กว้าง 2.40 x 2.40 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกงาม - บ้านสว่าง ยาว 10 เมตร
หมู่ที่ 3 ตําบลป่าหวายนั่ง
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

228 ก่อสร้างห้องน้ํานักกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่า อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ โรงเรียนมีห้องน้ํา สํานักการช่าง
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ก่อสร้างห้องน้ํา 1 ชั้น กว้าง 6 เมตร . ของผู้ใช้งาน สําหรับนักกีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 341



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น นักกีฬา โรงเรียน ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ ที่เพียงพอ
เมืองพลพิทยาคม ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า

54 ตร.ม.

229 ก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่า อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ โรงเรียนมีบ้านพัก สํานักการช่าง
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ก่อสร้างบ้านพัก 1 ชั้น กว้าง 6 เมตร . ของผู้ใช้งาน สําหรับนักกีฬา
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น นักกีฬา โรงเรียน ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ ที่เพียงพอ

เมืองพลพิทยาคม ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า
54 ตร.ม.

230 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก ยาว 178 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(สายบ้านทุ่ม - บ้านสําราญ) คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 890 ตร.ม.

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 178 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 342



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สาวะถี - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(สายบ้านทุ่ม - บ้านสําราญ ) คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 890 ตร.ม.

232 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10060 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,435 ตร.ม.

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตําบลหัวหนอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร หนา . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 343



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

- เขตตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

875 ตร.ม.

235 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร -             1,500,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านละว้า หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ยาว 200 เมตร มีไหล่ทาง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ - และปลอดภัย ข้างละ 0.50 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตตําบลโคกสําราญ ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ยาว 370 เมตร มีไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตร  รวม
ความยาวทั้ง 2 ช่วง 570
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 3,990 ตร.ม.

236 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหลาทาง -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 344



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านเป็ด - ถนนเหล่านาดี และปลอดภัย 205 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
(ช่วงที่ 2) ไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.ม.

237 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 -             499,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
10,13 ตําบลหนองตูม - ทางหลวง และปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2183 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,400 ตร.ม.

238 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,694 -             12,000,000       -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
6 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย มีไหล่ทางข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองแสง เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
น้อย หมู่ที่ 6 ตําบลศรีสุขสําราญ แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อย
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กว่า 25,858 ตร.ม.

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 8 เมตร -                 -                     1,954,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 210 เมตร ช่วงที่ 2  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย กว้าง 8 เมตร ยาว 200 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,280 ตร.ม. 

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยม่วง - ตําบลวังสวาบ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 281 -                 -                     1,000,000       -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลวังสวาบ - บ้านสองคอน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลนาฝาย ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. 
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังสวาบ อําเภอภูผาม่าน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวถ้ําภูตาหลอ น้อยกว่า 840 ตร.ม.
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน - ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ น้อยกว่า 835 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่ากล้วย หม่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนคอม - บ้านภูกระแต หมู่ที่ 9 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่ากล้วย หม่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

249 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลโนนคอม - ตําบลภูผาม่าน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 145 -                 -                     431,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนคอม -บ้านสว่างโนนสูง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน ไม่น้อยกว่า 725 ตร.ม.
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

251 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านซําเปิบ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาฝาย - ตําบลภูผาม่าน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านห้วยถ้ําเต่า หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูผาม่าน - ตําบลห้วยม่วง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 561 -                 -                     1,993,000       -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซําภูทองใต้ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลภูผาม่าน - ตําบลห้วยม่วง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,366 ตร.ม. 

256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกตาดฟ้า และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

257 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 561 -                 -                     1,993,000       -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 350
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 ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาบ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,366 ตร.ม. 

258 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 -                 -                     492,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร  หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังสวาบ - ตําบลห้วยม่วง และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  1,612 ลบ.ม. 

259 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 -                 -                     452,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซําเปิบ หมู่ที่ 6 ตําบลนาฝาย คมนาคมที่สะดวก เมตร  หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผาม่าน และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,482 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.  (เกลี่ยเรียบ)  

260 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                     446,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตําบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) น้อยกว่า 745 ตร.ม. 

261 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร -                 -                     417,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,900 เมตร  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 351
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ภูผาม่าน - ตําบลนาฝาย และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ยาว 1,000 เมตร 

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร
ยาว 650 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 1,366 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) 

262 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังมน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 -                 -                     214,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลวังสวาบ - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 12 อําเภอภูผาม่าน และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

263 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 -                 -                     333,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร  หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1,092 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 

264 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 -                 -                     256,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซําภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 352
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ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน - และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
 จังหวัดขอนแก่น 

265 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,050 -                 -                     484,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาน้ําซํา หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร  หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูผาม่าน - ตําบลโนนคอม และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1,586 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 

266 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                     857,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านนาท่าลี่ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาฝาย - ตําบลภูผาม่าน และปลอดภัย 354 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 2,478 ตร.ม. 

267 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านชาด หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขามป้อม อําเภอพระยืน เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม. 

268 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 353



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

พระยืน - บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม. 

269 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตําบลพระบุ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโต้น และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

840 ตร.ม. 

270 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่าสาน หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
พระยืน อําเภอพพระยืน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบล เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 840 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

271 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 354
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หนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบ้านโต้น หมู่ที่ 3 ตําบล เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
บ้านโต้น อําเภอพระยืน 840 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

272 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลพระบุ - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทุ่งหนองมน หมู่ที่ 5 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขามป้อม อําเภอพระยืน ไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

273 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระยืน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 17 ตําบลพระยืน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
พระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

274 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโพธิ์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแวง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 355



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอพระยืน - บ้านนิคม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนช้าง อําเภอ ไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.
เมือง จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

275 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโต้น เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโต้น - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ใหม่ชัยพร หมู่ที่ 7 ตําบลพระบุ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

276 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโจดใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโต้น - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแวง หมู่ที่ 1 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแวง อําเภอพระยืน ไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

277 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 265 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโต้น หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโต้น - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตําบลพระบุ และปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1,590 ลบ.ม. 

278 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงแผ่นดิน 2297 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 356



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

นาเสถียร หมู่ที่ 8 ตําบลขามป้อม และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,630 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

279 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 5,10 ตําบลขามป้อม อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เปือยน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 1,670 ลบ.ม.
2297 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

280 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ขก ถ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
1-0089 บ้านโสกนาค - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังหิน อําเภอเปือยน้อย และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,630 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

281 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมดินบางช่วง ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย และปลอดภัย 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น - เขตตําบล 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
หนองแวง อําเภอกุดรัง ดินถมไม่น้อยกว่า 1,380 
จังหวัดมหาสารคาม ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และ

ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.
(บดอัดแน่น) 

282 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย(วังราฎ) เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตําบลวังม่วง คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมดินบางช่วง ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเปือยน้อย - เขตตําบล และปลอดภัย 150 เมตร สูงเฉลี่ย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
จังหวัดขอนแก่น ดินถมไม่น้อยกว่า 210

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และ
ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.
(บดอัดแน่น) 

283 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สระแก้ว หมู่ที่ 1 ตําบลสระแก้ว คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อําเภอเปือยน้อย - บ้านโนนท่อน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,670
 จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

284 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขามป้อม อําเภอเปือยน้อย - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดิน 2297 ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

285 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เปือยน้อย - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

286 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 209 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบ สายจากบ้านโคกงาม คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 หมู่ที่ 4 ตําบลโคกงาม อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านฝาง - ตําบลบ้านกง ไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

287 ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าวัดคีรีวัน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 550 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกงาม - บ้านบะยาว ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัว อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 704 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 

เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,145
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

288 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ป่าหวายนั่ง - อุทยานแห่งชาติ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูพานคํา ตําบลโคกงาม ไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม.
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

289 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกว้าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 668 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกงาม - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 360



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บะยาว ตําบลหนองบัว และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 668 ลบ.ม. และ

ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 2,204 ลบ.ม.
 (บดอัดแน่น) 

290 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกแต้ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7,8 ตําบลป่าหวายนั่ง  - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ป่าดงมัน อุทยานแห่งชาติ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หินช้างสี ตําบลโคกงาม 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

291 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแดง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 550 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 (ข้าง โรงเรียนศรีเสมา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 361



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

วิทยาเสริม) ตําบลบ้านเหล่า - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านกระเดื่อง ตําบลป่ามะนาว น้อยกว่า 704 ลบ.ม. 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และถมดินหนา 0.50 

เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,145
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

292 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 -                 -                398,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลป่ามะนาว - บ้านโคกกว้าง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกงาม อําเภอ ไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. 
บ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

293 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 209 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านฝาง - บ้านเขื่อน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง ไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

294 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 209 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 362



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านฝาง - บ้านโคกกว้าง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกงาม ไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

295 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง - เขต และปลอดภัย  0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 
1,792 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

296 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                462,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,600 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 363



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง - และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านศิลาทิพย์ ตําบลพระยืน ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ยาว 600 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 
1,659 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

297 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินตั้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 436 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลโนนฆ้อง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หินกอง ตําบลป่ามะนาว และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 558 ลบ.ม. 

และถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,092
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

298 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนฆ้อง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 10 ตําบลโนนฆ้อง - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 364



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองแวง ตําบลบ้านเหล่า และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,795 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

299 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนหัน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,780 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 (ข้างโรงซักฟอก) ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฝาง - บ้านหนองอีเลิง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนฆ้อง อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 1,793 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

300 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองบัว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 594 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 8 (ข้างเทศบาลตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองบัว) ตําบลหนองบัว - บ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองอีเลิง ตําบลโนนฆ้อง น้อยกว่า 641 ลบ.ม.
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50

เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,019
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

301 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินตั้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 550 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลโนนฆ้อง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 365



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอบ้านฝาง - บ้านโคกกลาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลจระเข้ อําเภอหนองเรือ น้อยกว่า 704 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50

 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,145
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

302 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนดู่  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 -                 -                161,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองบัว - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกใหญ่ ตําบลบ้านฝาง และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม.

 และมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 313 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น) 

303 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,975 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยแก - ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังแสง อําเภอชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,570 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 
304 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

หนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 366



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ปอแดง อําเภอชนบท - บ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นานิคม หมู่ที่ 8 ตําบล น้อยกว่า 1,467 ลบ.ม. 
หนองแวงนางเบ้า อําเภอพล (บดอัดแน่น) 
 จังหวัดขอนแก่น

305 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลปอแดง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชนบท - บ้านหนองแวงนางเบ้า และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวงนางเบ้า น้อยกว่า 1,467 ลบ.ม. 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

306 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหันแฮด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแท่น - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองไฮ หมู่ที่ 3 ตําบลปอแดง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,467 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

307 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,070 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 367



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังแสง อําเภอชนบท ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

308 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,070 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดเพียขอม - ตําบลห้วยแก และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

309 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดเพียขอม - บ้านแท่น หมู่ที่ 1 และปลอดภัย พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านแท่น อําเภอชนบท ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

310 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 368
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โนนพะยอม - ตําบลวังแสง และปลอดภัย หรือมีพื้นคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

840 ตร.ม. 

311 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น - อําเภอ ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

312 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านดง หมู่ที่ 15 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด ไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

313 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 369
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ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม.

314 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5,9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ์ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม.

315 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 830 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

316 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ น้อยกว่า 830 ตร.ม.
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

317 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 370



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โคกสําราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 1309 อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 830 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

318 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกสําราญ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

319 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ น้อยกว่า 830 ตร.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

320 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 371



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ขามป้อม หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแซง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 830 ตร.ม.
ถึง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

321 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแฮด คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 830 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

322 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกสําราญ - ทางหลวงแผ่นดิน น้อยกว่า 830 ตร.ม.
หมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น

323 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 372



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

324 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโคกสําราญ - บ้านแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด น้อยกว่า 830 ตร.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

325 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโคกสําราญ อําเภอ น้อยกว่า 830 ตร.ม.
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

326 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 373



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลหนองแซง - บ้านวังหว้า และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแฮด น้อยกว่า 745 ตร.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

327 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - บ้านดง หมู่ที่ 15 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 745 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

328 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 -                 -                450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 745 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

329 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 374



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 เทศบาลตําบลโนนศิลา - เชื่อม และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตตําบลโนนศิลา อําเภอ  865 ตร.ม. 
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

330 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย  (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 เขตตําบลหัวหนอง อําเภอ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  865 ตร.ม.

331 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนแดง - เขตเทศบาลตําบล และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนศิลา อําเภอโนนศิลา  865 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

332 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 375



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลบ้านหัน - ทางหลวง สาย และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขก ถ 10033 อําเภอโนนศิลา  865 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น

333 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนศิลา - เขตตําบลบ้านหัน และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 865 ตร.ม. 

334 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 144 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอ 864 ตร.ม. 
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

335 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายข้างที่ว่าการอําเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 376



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลหนองปลาหมอ - บ้าน และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นานิคม หมู่ที่ 3 เทศบาลตําบล  865 ตร.ม. 
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

336 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านชาด หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสาย และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมืองเพียหนองปลาหมอ  865 ตร.ม. 
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

337 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสาย และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมืองเพียหนองปลาหมอ อําเภอ  865 ตร.ม. 
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

338 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหัน - ตําบลโนนแดง และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  865 ตร.ม. 

339 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,260 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผักหวาน หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร งานผิวจราจร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 377



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองปลาหมอ - ทางหลวงสาย และปลอดภัย หินคลุกเกลี่ยเรียบ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนศิลาหนองปลาหมอ อําเภอ หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 655 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

340 ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 645 -                 -                256,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร งานผิวจราจร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองปลาหมอ - ทางหลวงสาย และปลอดภัย หินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมืองเพียหนองปลาหมอ อําเภอ 0.10 เมตร ปริมาตร
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น หินคลุกไม่น้อยกว่า 355

 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

341 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหวาย หมู่ที่ 7 ตําบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอโคกโพธิ์ไชย-บ้านหนองโน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า อําเภอ ไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม.
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

342 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 378



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ซับสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก อําเภอ เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 870 ตร.ม. 

343 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาแพง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229 อําเภอ เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  870 ตร.ม. 

344 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซับสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 จังหวัดขอนแก่น  870 ตร.ม. 

345 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตําบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 379



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย หรือ มีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  870 ตร.ม. 

346 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านายาว หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านโคก คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง แหล่งท่องเที่ยวกุดนาแซง และปลอดภัย หรือ มีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโคกโพธิ์ไชย เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 จังหวัดขอนแก่น  870 ตร.ม. 

347 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 249 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.
 ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่
 จังหวัดขอนแก่น

348 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,790 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 3,7 ตําบลบ้านโคก - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 380



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย น้อยกว่า 2,361 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น 

349 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโคก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,062 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโคก - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย ไม่น้อยกว่า 552 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น 

350 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 110 -                 -                250,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4,14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพระลับ-เขตตําบลดอนหัน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

440 ตร.ม. 

351 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําป่าก่อ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 -                 -                300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 381



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ตําบล น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.
กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดอุดรธานี

352 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,470 -                 -                495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ตําบล น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม.
กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น 

353 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 -                 -                360,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ตําบล น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.
กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

354 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 -                 -                300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 382



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - ตําบลกุดหมากไฟ น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  (บดอัดแน่น)

355 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเจริญ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 -                 -                340,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลโนนสมบูรณ์ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

356 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเปือย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 -                 -                270,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - ตําบลหนองกุงศรี น้อยกว่า 1,073 ลบ.ม. 
อําเภอโนนสะอาด (บดอัดแน่น) 
จังหวัดอุดรธานี 

357 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําป่ากอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,485 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 383



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - ตําบลหนองกุงศรี น้อยกว่า 1,975 ลบ.ม. 
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (บดอัดแน่น) 

358 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 -                 -                493,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดกระหนวน หมู่ที่ 3 บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยคําน้อย หมู่ที่ 5  ตําบลนาคํา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ น้อยกว่า 1,955 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

359 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาคํา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,995 -                 -                400,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาคํา - ตําบลศรีสุขสําราญ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,586 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

360 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนราศรี เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 -                 -                491,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 384



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนาคํา - ตําบลศรีสุขสําราญ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

361 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 -                 -                300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลนางิ้ว - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

362 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,470 -                 -                495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาคํา อําเภออุบลรัตน์ - ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

363 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 -                 -                493,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 9 ตําบลนาคํา -  ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 385



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านดง อําเภออุบลรัตน์ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,955 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น)

364 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 -                 -                496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 9 ตําบลนาคํา อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อุบลรัตน์ - ตําบลดงเมืองแอม และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเขาสวนกวาง น้อยกว่า 1,967 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

365 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,485 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลนางิ้ว - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน หมู่ที่ 12 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง น้อยกว่า 1,975 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

366 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลนางิ้ว - บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 386



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คําสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง 1,959 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 
 จังหวัดขอนแก่น

367 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,475 ม. -                 -                496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลนางิ้ว - ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น 1,967 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

368 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองผือ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,455 ม. -                 -                492,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ,บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลทุ่งโป่ง - ตําบลบ้านดง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1,951 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

369 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองผือ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,465 -                 -                491,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งโป่ง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อุบลรัตน์ - ตําบลสะอาด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
370 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 387



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลนางิ้ว อําเภอ น้อยกว่า 850 ตร.ม.
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
(ช่วงที่ 2)

371 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านไทหม่อง เขตเทศบาลตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง - บ้านโนนทอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลคําม่วง ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

372 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง - ตําบลทมนางาม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 

373 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,325 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 388



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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เขาสวนกวาง - ตําบลดงเมืองแอม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอเขาสวนกวาง น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

374 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคํานางปุ่ม เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาสวนกวาง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,550 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
5012 อําเภอเขาสวนกวาง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
จังหวัดขอนแก่น ยาว 800 เมตร หนา 

0.15 เมตร ความยาวรวม
 2,350 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,868 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

375 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําแคน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 ตําบลดงเมืองแอม - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,868 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 
376 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งบ่อ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 -                 -                473,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

หมู่ที่ 3 ตําบลดงเมืองแอม - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

377 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนทอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลคําม่วง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง - เชื่อมตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกุง อําเภอน้ําพอง ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,868 
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 

378 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาอ่างทอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 -                 -                500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลคําม่วง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,868 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

379 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 390



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง – และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน  และตีเส้นจราจร 
 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น  

380 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านสําโรง หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านขาม – บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง  และตีเส้นจราจร 
จังหวัดขอนแก่น  

381 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโนน  และตีเส้นจราจร 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น  

382 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหลทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 391



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบัวใหญ่ – บ้านห้วยโจด และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยโจด ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นจราจร

383 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  225 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวใหญ่ – ตําบลบ้านขาม และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง น้ําพอง  และตีเส้นจราจร 
จังหวัดขอนแก่น   

384 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  225 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านคําม่วม หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวใหญ่ – บ้านเหล่าใหญ่ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8  ตําบลบ้านขาม   และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

385 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคําม่วม หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 392



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบัวใหญ่ – ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4037 อําเภอน้ําพอง  และตีเส้นจราจร 
จังหวัดขอนแก่น  

386 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบัวใหญ่ – บ้านโนนเชือก และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านขาม  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

387 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้าน โนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวใหญ่ – บ้านโนนเชือก และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านขาม  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

388 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้าน โนนเชือก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 393



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านขาม – ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4067 บ้านบัวใหญ่ หมูที่ 6  และตีเส้นจราจร 
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น  

389 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้าน โนนเชือก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านขาม – บ้านบึงเป่ง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลท่ากระเสริม  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

390 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่ากระเสริม – บ้านโนนหัวช้าง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 13 ตําบลบัวใหญ่  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

391 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 394



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลท่ากระเสริม  - ตําบล และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง  และตีเส้นจราจร 
 จังหวัดขอนแก่น  

392 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลท่ากระเสริม – บ้านศรีภูมิ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 17 ตําบลบัวใหญ่  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น   

393 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวใหญ่ – ทางหลวงชนบท และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
4067 ตําบลทรายมูล ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  และตีเส้นจราจร

394 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคอกคี หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 395



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบัวใหญ่ – บ้านสองคอน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านขาม  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

395 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวใหญ่ – บ้านหนองแสง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 2 ตําบลท่ากระเสริม ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นจราจร

396 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคําม่วม หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวใหญ่ – บ้านคอนสวรรค์ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านขาม  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

397 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่  7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 396



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านขาม – ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2183 ตําบลทรายมูล  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

398 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลทรายมูล – ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข  2183 ตําบลบ้านขาม  และตีเส้นจราจร 
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

399 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
  สายบ้านหนองบัวบาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล – ทาง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลวงชนบทหมายเลข 2183  และตีเส้นจราจร 
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง
 จังหวัดขอนแก่น  

400 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 397



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมายเลข 2083 ตําบลบัวใหญ่ – และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5  และตีเส้นจราจร 
ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

401 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลทรายมูล –  ทางหลวง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2039  และตีเส้นจราจร 
ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง
 จังหวัดขอนแก่น 

402 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลทรายมูล - ทางหลวง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2039  และตีเส้นจราจร 
ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น  

403 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้าน คําบอน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 398



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลบัวเงิน – บ้านดงเรือง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลพังทุย ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  และตีเส้นจราจร

404 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบัวเงิน – บ้านดงเรือง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 5 ตําบลพังทุย ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  และตีเส้นจราจร

405 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพังทุย – บ้านดงเย็น และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 11 ตําบลบัวเงิน ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นจราจร

406 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 จากทางหลวงหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 399



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลพังทุย – บ้านคําใหญ่ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลม่วงหวาน 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

407 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
พังทุย – ตําบลหนองกุง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

408 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพังทุย – ตําบลหนองกุง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

409 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลพังทุย – บ้านโสกแสง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4  ตําบลหนองกุง 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

410 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหลทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 400



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลบัวเงิน – ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2039 น้ําพอง-กระนวน ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม.
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น     และตีเส้นจราจร 

411 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหลทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวเงิน  – ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2039 น้ําพอง-กระนวน ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม.
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  และตีเส้นจราจร 

412 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหลทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนแดง  หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวเงิน - ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2039 น้ําพอง-กระนวน ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม.
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น     และตีเส้นจราจร 

413 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายทางหลวงหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 401



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

น้ําพอง-กระนวน – บ้าน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตําบล  และตีเส้นจราจร 
บัวเงิน อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

414 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลพังทุย – บ้านคําบอน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลบัวเงิน  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น   

415 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลพังทุย – บ้านนาเรียง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุง  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

416 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 402



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบล หนองกุง – บ้านนาขาม และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 13 ตําบลพังทุย  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

417 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลพังทุย – บ้านดงเย็น และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 11 ตําบลบัวเงิน   และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

418 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง -  และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7  และตีเส้นจราจร 
ตําบลคําม่วง อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น 

419 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 403



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลพังทุย  - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กระนวน – น้ําพอง อําเภอน้ําพอง  และตีเส้นจราจร 
 จังหวัดขอนแก่น  

420 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม.  ยาว 175 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพังทุย - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กระนวน – น้ําพอง อําเภอน้ําพอง ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น     และตีเส้นจราจร

421 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลทรายมูล – ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4037 น้ําพอง – บ้านขาม และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

422 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 จากทางหลวงชนบท 4037 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 404



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

น้ําพอง-บ้านขาม – บ้าน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัวบาน หมู่ที่ 5 และตีเส้นจราจร
ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น  

423 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลทรายมูล – บ้านสนามบิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 9 ตําบลพังทุย และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

424 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 แยกทางหลวงชนบท 2039 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลพังทุย – บ้านโคกสง่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลทรายมูล  และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

425 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 405



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลหนองกุง - บ้านหนองบัวเงิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลพังทุย และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

426 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคําจั่น หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบัวเงิน – บ้านหัวบึง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 11 ตําบลพังทุย และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

427 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพังทุย  - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2037 น้ําพอง – กระนวน และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

428 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  157 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคําจั่น หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 406



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2037 น้ําพอง – กระนวน และตีเส้นจราจร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

429 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 2 ตําบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 5 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง  และตีเส้นจราจร 
จังหวัดขอนแก่น 

430 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้าน ท่าเม่า หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลม่วงหวาน – บ้านวังชัย และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1  ตําบลวังชัย  และตีเส้นจราจร 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  

431 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสําโรง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 407



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง – และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโนน  และตีเส้นจราจร 
 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

432 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสําโรง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง – และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตําบล  และตีเส้นจราจร 
ห้วยโจด อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น  

433 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวง 2038 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูเวียง-เวียงเก่า ตําบลภูเวียง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตําบล ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
สงเปือย อําเภอภูเวียง   
จังหวัดขอนแก่น  

434 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากทางหลวง 2133 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 408



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ภูเวียง-ศรีบุญเรือง (แยกลาบบ่าง) และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลภูเวียง - บ้านดินดํา หมู่ที่ 7 ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น  

435 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากถนนลาดยางบ้านโคกสง่า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 
 จังหวัดขอนแก่น  

436 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวง 2038 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ภูเวียง-เวียงเก่า ตําบลภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอภูเวียง - บ้านหนองนาคํา ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
 หมู่ที่ 8 (ข้างร้านธงชัย ค้าข้าว)
 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น 

437 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากทางหลวง 2038 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 409



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ภูเวียง-เวียงเก่า ตําบลภูเวียง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตําบล ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น  

438 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากทางหลวง 2038 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองกุงธนสาร - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 (หลังอัญชลี ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
รีสอร์ท) ตําบลสงเปือย 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

439 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านธารทอง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสงเปือย - บ้านภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลภูเวียง ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

440 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 410



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลสงเปือย เชื่อมถนนลาดยาง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สายพัทยา 2 ตําบลหนองกุงเซิน ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

441 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว  173 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านนาแพง หมู่ที่ 3 ตําบล ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
เขาน้อย อําเภอเวียงเก่า
 จังหวัดขอนแก่น  

442 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  184 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านน้ําเซิน หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองกุงเซิน - บ้านโป่งแดง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 10 ตําบลกุดขอนแก่น  และตีเส้นจราจร
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

443 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  184 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 411



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลกุดขอนแก่น - บ้าน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตําบล  และตีเส้นจราจร
หนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

444 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  259 -                 -                496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านถ้ําแข้ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลสงเปือย เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินสายภูเวียงกุดฉิม 2038  และตีเส้นจราจร 
ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

445 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านนาตาด หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเขาน้อย - บ้านหนองนาคํา และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา  และตีเส้นจราจร
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  

446 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 412



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลเขาน้อย - บ้านหนองคู และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 15 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา และตีเส้นจราจร
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  

447 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว  255 -                 -                496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลในเมือง - บ้านโคกสูง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลในเมือง  และตีเส้นจราจร
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

448 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านถ้ําแข้ หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สงเปือย - ตําบลหนองกุงธนสาร และปลอดภัย  197  เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 
 1,576 ตร.ม. และตีเส้น

จราจร

449 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 413



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง และปลอดภัย  194  เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลเขาน้อย ลาดยางไม่น้อยกว่า 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  1,552 ตร.ม. และตีเส้น

จราจร

450 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา -  บ้าน และปลอดภัย  194  เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตําบลในเมือง ลาดยางไม่น้อยกว่า 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  1,552 ตร.ม. และตีเส้น

จราจร

451 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 540 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 จากบ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาน้อย - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า  และตีเส้นผิวจราจร 
จังหวัดขอนแก่น 

452 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 540 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 414



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลในเมือง - บ้านเมืองเก่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
พัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบล และตีเส้นผิวจราจร
เมืองเก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น 

453 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 542 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูเวียง อําเภอภูเวียง - ทางหลวง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,168 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทภูเวียงศรีบุญเรือง  อําเภอ และตีเส้นผิวจราจร
หนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 

454 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 542 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,168 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ทางหลวงชนบทภูเวียงศรี และตีเส้นผิวจราจร
บุญเรือง อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น 

455 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 542 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 415



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลภูเวียง - บ้านใหม่สุขสันต์ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,168 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านเรือ และตีเส้นผิวจราจร
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

456 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 374 -                 -                341,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเขาน้อย - บ้านหนองนาคํา และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,496 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา  และตีเส้นผิวจราจร
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

457 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาน้อย - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า  และตีเส้นผิวจราจร 
จังหวัดขอนแก่น  

458 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 416



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลเขาน้อย - บ้านแดง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลในเมือง อําเภอ  และตีเส้นผิวจราจร 
เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

459 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลเขาน้อย - บ้านโคกม่วง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา  และตีเส้นผิวจราจร 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

460 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลเขาน้อย - ตําบลในเมือง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  และตีเส้นผิวจราจร 

461 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 441 -                 -                494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 417



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,205 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทสายภูเวียง  และตีเส้นผิวจราจร 
ศรีบุญเรือง อําเภอหนองนาคํา
 จังหวัดขอนแก่น  

462 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบ สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี
 จังหวัดขอนแก่น

463 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สวนหม่อน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

464 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 418



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี
 จังหวัดขอนแก่น

465 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สวนหม่อน - ตําบลนาข่า อําเภอ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

466 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

467 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตําบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น

468 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 419



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

469 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาข่า - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

470 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาข่า อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

471 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ป คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

472 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 420



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

473 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

474 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

475 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

476 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายจากทางหลวงชนบท ขก คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 421



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 3010 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

477 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

478 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคําแคน - ตําบลนาข่า และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

479 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคําแคนใต้ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

480 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 422



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม. 

481 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม. 

482 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม.

483 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม.

484 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 423



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลท่าศาลา - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี
 จังหวัดขอนแก่น

485 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ตําบลโคกสําราญ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

486 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านผือ - ตําบลบ้านกง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

487 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 578 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบสายบ้านกอก หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสวนหม่อน-ตําบลหนองแปน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,890 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

488 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 579 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบสายบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 424



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลสวนหม่อน-ตําบลหนองแปน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

489 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง
 จังหวัดขอนแก่น

490 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านผือ - ตําบลบ้านกง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

491 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

492 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 425



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านผือ - ตําบลบ้านกง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

493 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านผือพัฒนา หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

494 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านกง - ตําบลบ้านผือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

495 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                 -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านกง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

496 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 426



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านกง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

497 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านกง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

498 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านกง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

499 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 209 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาข่า - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 208 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 427



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,664 ตร.ม.

501 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 492 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบ สายแยกทางหลวง 2038 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูเวียง-เวียงเก่า (ช่วงวงเวียน) - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2,952 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตําบลภูเวียง
อําเภอภูวียง จังหวัดขอนแก่น

502 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเรือ - ตําบลบ้านกง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

503 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทัน - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

504 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตําบลโนนทัน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 428



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง ตําบลโนนสะอาด อําเภอ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

505 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

506 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

507 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - ตําบลกุดกว้าง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

508 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 429



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนทัน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

509 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนทัน - ตําบลโนนสะอาด
 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

510 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทัน - ตําบลกุดกว้าง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

511 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง - บ้าน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตําบลสาวะถี
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

512 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 430



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมายเลข 12 บ้านหว้า หมู่ที่ 4 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

513 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

514 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 327 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง - บ้าน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตําบลสาวะถี
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

515 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทัน ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

516 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 274 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 431



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านค้อ - ตําบลศิลา อําเภอเมือง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,644 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น

517 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 274 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านค้อ - ตําบลสําราญ อําเภอ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,644 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมือง จังหวัดขอนแก่น

518 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 ตําบลโนนทัน ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

519 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 273 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านค้อ - ทางหลวงหมายเลข 2 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,638 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

520 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 432



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนทอง - อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

521 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

522 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2038 อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

523 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านกุดแคน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

524 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 433



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2038 อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

525 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหนองเขื่อนช้าง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 17 ตําบลโนนทอง - ตําบล และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนทัน อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

526 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

527 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ตําบลบ้านแท่น
อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

528 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหาด หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 434



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านเม็ง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

529 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

530 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

531 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2038 อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

532 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 435



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

533 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 208 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายวังตอ - เนินทอง ช่วงบ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เนินทอง หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านค้อ - และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 1,644 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

534 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 209 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายวัดป่าเวฬุวัน ตําบลบ้านค้อ - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงหมายเลข 2 ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนท่อน อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

535 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเม็ง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านแท่น อําเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ

536 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 436



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านเม็ง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

537 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 340 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านเม็ง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

538 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านเม็ง - ตําบลยางคํา และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

539 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านเม็ง - ตําบลยางคํา และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

540 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 209 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาย ขก ถ 2114 บ้านโนนเรือง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 437



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านค้อ - บ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกอย หมู่ที่ 3 ตําบลแดงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม.
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

541 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านเม็ง  อําเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

542 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลยางคํา - ตําบลบ้านเม็ง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

543 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 284 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนสะอาด - ทางหลวง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

544 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 285 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 438



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

545 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนสะอาด - ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนทัน อําเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

546 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 209 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านค้อ - ตําบลสําราญ อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม.

547 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวงหมายเลข 2 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนท่อน - บ้านเนินทอง และปลอดภัย หรือมีหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม. 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

548 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายซําจาน - โนนลาน ช่วงบ้าน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 439



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ซําจาน หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านค้อ - และปลอดภัย หรือมีหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

549 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายโนนเรือง - หลุบคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ช่วงบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านค้อ - ตําบลแดงใหญ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

550 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านค้อ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ตําบลสําราญ อําเภอเมือง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น

551 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 206 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านค้อ - ตําบลสําราญ และปลอดภัย หรือมีหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม. 

552 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 440



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โนนเรือง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านค้อ - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

553 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 271 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านซําจาน หมู่ที่ 20 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านค้อ - ทางหลวง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,626 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 ตําบลโนนท่อน 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

554 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านค้อ - ตําบลสําราญ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

555 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 207 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านพระเนาว์ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน - และปลอดภัย  1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  1,656 ตร.ม. 

556 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 207 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านบ่อแก หมู่ที่ 4,11 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 441



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลขามป้อม - ตําบลบ้านโต้น และปลอดภัย  1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,656 ตร.ม. 

557 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 207 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลขามป้อม  - ตําบลพระยืน และปลอดภัย  1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,656 ตร.ม. 

558 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านดงกลาง  หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านโต้น - ตําบลพระบุ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

559 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 207 ม. -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลขามป้อม - ตําบลบ้านโต้น และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,656 ตร.ม. 

560 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวง 2062 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 442



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตําบล
บ้านหว้า  อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

561 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 272 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองแวง - ตําบลบ้านโต้น และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

562 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุบคา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลกุดเค้า อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตําบล น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
โนนพะยอม อําเภอชนบท  (บดอัดแน่น) 
 จังหวัดขอนแก่น

563 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลนางาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 443



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อตําบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  (บดอัดแน่น)

564 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข 2284 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

565 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โสกน้ําขุ่น หมู่ที่ 11 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
2389 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  (บดอัดแน่น) 

566 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 444
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นางาม เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

567 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินแตก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

568 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

569 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนงาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 ตําบลนางาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2284 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

570 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 ตําบลนางาม - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 445



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

571 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาข่า - เขตติดต่อบ้านป่าดู่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลคําแคน อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

572 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ขามป้อม หมู่ที่ 12 ตําบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4008 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

573 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมูลตุ่น เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 -                 -                425,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 ตําบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 446



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.
ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

574 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสํานัก หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตําบล น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
สวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

575 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

576 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 447



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4008 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

577 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

578 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 13 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

579 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก -บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

580 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามป้อม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 448



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ติดต่อบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

581 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคุต เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก-ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชนบทหมายเลข ขก ถ 3115 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

582 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตําบล น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

583 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข ขก ถ 3115 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านคําแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

584 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 เขตติดต่อบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

585 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กลาง หมู่ที่ 9 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

586 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเค็ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 450
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ติดต่อบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

587 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโจด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

588 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองต่อ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น)

589 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนพันชาติ หมู่ที่ 8 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 451



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หวายหลึม หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า - และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

590 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินแตก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

591 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองม่วง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 12 ตําบลกุดเค้า อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนพะยอม อําเภอชนบท น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

592 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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มัญจาคีรี - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

593 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าผุ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 -                 -                425,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2062 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

594 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลสวนหม่อน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อตําบลหนองโจด หมู่ที่ 5 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

595 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 -                 -                425,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ติดต่อบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

596 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

597 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

598 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลสวนหม่อน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ติตต่อตําบลท่าศาลา และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

599 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สวนป่า ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

600 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7,13 ตําบลโพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2062 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

601 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามป้อม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก - เชื่อม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

602 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แผ่นดินหมายเลข 2062 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อตําบลโพนเพ็ก น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

603 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไห เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

604 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 456



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองแปน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

605 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแปน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 9,12 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อตําบลท่าศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

606 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4008 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

607 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแปน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 9,12 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 457



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 เขตติดต่อบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

608 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อตําบลท่าศาลา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

609 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงิ้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลท่าศาลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

610 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไส้ไก่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 458



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เขตติดต่อบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

611 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไส้ไก่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองหญ้าปล้อง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

612 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อบ้านหนองหญ้าปล้อง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

613 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคูณ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 459



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ติดต่อบ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

614 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าศาลา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลพระยืน น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

615 ปรับปรุงถนนลุกรัง จากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบท ขก ถ 3115 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตําบลคําแคน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

616 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 460
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ติดต่อบ้านหนองขามพัฒนา และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 13 ตําบลคําแคน น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

617 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข 2284 - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

618 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลนางาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี - เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทหมายเลข 2389 น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  (บดอัดแน่น) 

619 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหวายหลึม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 461



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2284 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

620 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หลวงชนบทหมายเลข 4008 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

621 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินแตก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตําบลนาข่า และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น)

622 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเขวา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 6 ตําบลสวนหม่อน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 462



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ติดต่อบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

623 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สวนหม่อน เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

624 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าดู่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลคําแคน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

625 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 463



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบล น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

626 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบูรณะ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

627 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบท ขก ถ 3115 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น)

628 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลสวนหม่อน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 464



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ติดต่อบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

629 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

630 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

631 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข 2284 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 465



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

นาแพง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

632 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2284 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

633 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแก้งคร้อ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวห้วย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

634 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินกอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 466
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(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

635 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาข่า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 13 - บ้านโนนพันชาติ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 8 ตําบลนาข่า - ตําบล และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นางาม อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 
 จังหวัดขอนแก่น

636 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พันชาติ หมู่ที่ 8ตําบลนาข่า - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตําบลกุดเค้า และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

637 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

638 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 467
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นาข่า - เขตติดต่อบ้านหนองบัว และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

639 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินกอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านโนน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลนาแพง น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

640 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุมดิน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4,16 ตําบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 229 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

641 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําคันโซ่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 468
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

มัญจาคีรี - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านเต่า อําเภอบ้านแท่น น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดชัยภูมิ (บดอัดแน่น) 

642 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาฮี เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

643 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข 2284 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้าน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หินกอง หมู่ที่ 4  ตําบลกุดเค้า น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

644 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเสาเล้า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลนางาม เชื่อมทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หลวงชนบทหมายเลข 2284 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

645 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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กุดเค้า - เขตติดต่อบ้านขามป้อม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอ น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

646 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําน้อย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2284 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

647 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 14 ตําบลนาข่า - บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

648 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 เขตติดต่อบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

649 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลนางาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขต และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ติดต่อบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
ตําบลหนองสังข์ อําเภอแก้งคร้อ (บดอัดแน่น)
จังหวัดชัยภูมิ

650 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกอก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลสวนหม่อน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

651 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า - เขตติต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นางาม อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

652 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเต่าใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบล น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
โนนพะยอม อําเภอชนบท (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

653 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - เขตติดต่อบ้านคําน้อย และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอ น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

654 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลสวนหม่อน อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

655 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ติดต่อบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนางาม  อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

656 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข 4008 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - เขตติดต่อบ้านนาฮี และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

657 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

658 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลนางาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขต และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ติดต่อบ้านโคกม่วง ตําบลหนองสังข์ น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  (บดอัดแน่น)

659 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 10 ตําบลคําแคน - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

660 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินกอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

661 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชนบทหมายเลข 2284 บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โคกสูง หมู่ที่ 13 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
ถึงเขตติดต่อตําบลหนองสังข์  (บดอัดแน่น) 
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

662 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบล น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

663 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.20  เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ติดต่อบ้านหนองขามพัฒนา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 13 ตําบลคําแคน น้อยกว่า 702 ลบ.ม. และ
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60

เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,730 
ลบ.ม.  (บดอัดแน่น) 

664 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขุมดิน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 16 ตําบลกุดเค้า - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.20  เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ติดต่อบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 702 ลบ.ม. และ
จังหวัดขอนแก่น ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60

เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,730 
ลบ.ม.  (บดอัดแน่น) 

665 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง เขตติดต่อบ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ถมไม่น้อยกว่า 4,518 
 จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.  (บดอัดแน่น) 

666 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อ และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ลบ.ม.  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

667 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 476
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คําแคน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ลบ.ม.  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

668 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคําแคน - เขตติดต่อ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

669 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

670 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 477
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โพนเพ็ก - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองขาม หมู่ที่ 10 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

671 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง เขตติดต่อบ้านเหล่าเหนือ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลนางาม อําเภอ ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

672 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นางาม - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
นาข่า อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

673 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนงาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลนางาม - เขตติดต่อ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.20  เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 478
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บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลคําแคน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 702 ลบ.ม. และ

ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60
เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,730 
ลบ.ม.  (บดอัดแน่น) 

674 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
หมายเลข 3010 อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
 จังหวัดขอนแก่น

675 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาข่า เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2284  อําเภอมัญจาคีรี ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
 จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

676 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 479
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ตําบลนาข่า - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

677 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลคําแคน - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อบ้านหนองบัวเย็น และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

678 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม - เขตติดต่อ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

679 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 480
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนางาม - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

680 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
นางาม อําเภอมัญจาคีรี  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

681 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองป่าดู่ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคําแคน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทหมายเลข 2284 ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

682 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 481



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

นางาม - เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

683 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี  และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
โรงเรียนบ้านโคกม่วง ตําบล  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
หนองสังข์ อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ

684 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวงชนบท หมายเลข คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 2284 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518
 จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

685 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 482



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
2389 อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

686 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513

 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

687 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินแตก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.20 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2389 อําเภอแก้งคร้อ ลูกรังไม่น้อยกว่า 702 
 จังหวัดชัยภูมิ ลบ.ม และดินถม สูงเฉลี่ย

0.60 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,730
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

688 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 483



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองแปน - เขตติดต่อบ้านป่าผุ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลสวนหม่อน ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

689 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสาเล้า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 9 - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.20 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 702 

ลบ.ม และดินถม สูงเฉลี่ย
0.60 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,730
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

690 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2 - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังหว้า หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านแฮด น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

691 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 484



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านแฮด - เชื่อมเขตติดต่อตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

692 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 498,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
ตําบลเขวาไร่ อําเภอโกสุมพิสัย  (บดอัดแน่น)
จังหวัดมหาสารคาม

693 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 499,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแซง เชื่อมเขตติดต่อตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังสวรรค์ อําเภอบ้านแฮด ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

694 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 485



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองแซง อําเภอบ้านแฮด เชื่อม และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อตําบลในเมือง ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

695 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัด และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
ดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 
จังหวัดมหาสารคาม

696 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัด และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อตําบล ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
เขวาไร่ อําเภอโกสุมพิสัย  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดมหาสารคาม

697 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 486



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองแซง อําเภอบ้านแฮด เชื่อม และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อตําบลภูเหล็ก อําเภอ ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

698 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด เชื่อม และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อตําบลในเมือง อําเภอ ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

699 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแจ้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.20 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 702 

ลบ.ม และดินถม สูงเฉลี่ย
0.60 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,730
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

700 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 487



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

กุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - บ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองตับเต่า ตําบลโนนพะยอม ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

701 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 11 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.20 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย ลูกรังไม่น้อยกว่า 702 
 จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม และดินถม สูงเฉลี่ย

0.60 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,730
 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

702 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนพะยอม อําเภอชนบท ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

703 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตําบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 488
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 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึงตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
 จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

704 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเขวา หมู่ที่ 9 - บ้านขุมดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 16 ตําบลกุดเค้า  - และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

705 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขุมดิน  หมู่ที่ 16 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

706 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 489
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ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 229 อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น)

707 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลนาข่า และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

  
708 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านเหล่ากกหุ่ง ตําบลสวนหม่อน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

709 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัน หมู่ที่ 13 ตําบลกุดเค้า - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2062 อําเภอมัญจาคีรี ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

710 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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กุดเค้า -  ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
 จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

711 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยแก -  ตําบลวังแสง อําเภอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

712 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยแก - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

713 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยแก อําเภอชนบท -  ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

714 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลกุดเพียขอม - ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนพะยอม อําเภอชนบท ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

715 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านแท่น อําเภอชนบท - และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอ ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

716 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 655 ม. -                 -                359,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - ตําบลนาข่า อําเภอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มัญคีรี จังหวัดขอนแก่น 3,248 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

717 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 655 ม. -                 -                359,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคําแคน - ตําบลนาข่า และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3,248 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

718 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 260 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลบ้านหว้า - ตําบลดอนช้าง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. 

719 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 260 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตําบลท่าพระ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
- ทางหลวงแผ่นหมายเลข 208 ไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม.
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

720 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 260 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าพระ - ตําบลดอนหัน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม.

721 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนช้าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลดอนช้าง - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชนบทหมายเลข 4008 และปลอดภัย เมตร (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

728 ลบ.ม.
722 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองคู เพื่อให้ราษฎรมีการ สายที่ 1 กว้าง 5 เมตร -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหว้า อ.เมือง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 700 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 493



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย 0.10 เมตร สายที่ 2 กว้าง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
5 เมตร ยาว 1578 เมตร
หนา 0.10 เมตร รวม
2,287 ม หรือมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 1,189 ลบ.ม.

723 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 450 -             443,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นางามหมู่ที่ 10 ตําบลบ้านหว้า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2062 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 234 ลบ.ม.

724 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหว้า หมู่ที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 870 -             -                     435,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
2 ตําบลบ้านหว้า - ตําบลดอนช้าง คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ไม่น้อยกว่า 365 ลบ.ม.

725 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่าเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ดอนช้าง - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 4008 อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

726 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตําบลท่า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
พระ อ.เมือง -  อ.บ้านแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. 

727 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จังหวัดขอนแก่น- อ.เภอโกสุมพิสัย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.

728 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 545 -             -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เทศบาลนครขอนแก่น และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,270 ตร.ม.

729 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 162 เมตร ช่วงที่ 2  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 495



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข230 และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 59 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง เมตร รวมระยะทาง 221
จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.
730 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1027 อําเภอเมือง จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.

731 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ตําบลสําราญ อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.

732 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง เมตร รวมระยะทาง 221
 จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.
733 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 145 เมตร ช่วงที่ 2  ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 496



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 76 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง เมตร รวมระยะทาง 221
จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.
734 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว252 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ตําบลสําราญ อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม. 

735 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว252 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1027 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม.

736 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 890  ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

737 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 497



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

738 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ปลอดภัยขึ้น
 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

739 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ตําบลพระลับ อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.

740 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม. 

741 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 4 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 498



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 - ตําบลสําราญ อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.

742 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 221 500,000          ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตําบลศิลา และปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก หรือมีพื้นที่คอนกรีต
1027 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.

743 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 4 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงชนบาทหมายเลข ขก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1027 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.

744 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 -             4,360,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองกุง (หลุมหิน) หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
10 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
- บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.
ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแก่น

745 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,310 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 499
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ซํายาง - เขตตําบลภูห่าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น คลุกไม่น้อยกว่า

1,210 ลบ.ม.

746 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 -             500,000           -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น คลุกไม่น้อยกว่า

1,289 ลบ.ม.

747 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 -             6,400,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์ สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
8 ตําบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ และปลอดภัย หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 16 ตําบลบ้านเม็ง ลาดยางไม่น้อยกว่า 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 12,000 ตร.ม.

748 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,570 -             5,155,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 500
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10059 บ้านโนนม่วง - บ้าน และปลอดภัย ไหล่ทางลาดยาง กว้างข้าง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองปอ อําเภอเมือง ละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ลาดยางพาราแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
12,560 ตร.ม.

749 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 700 -             2,362,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเพี้ยฟาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 13 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางพารา ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
- บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4,5,9 แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
ตําบลป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง กว่า 4,200 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

750 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 -             3,787,000        -                 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10062 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านทองหลาง - บ้านโต้น และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

9,000 ตร.ม.

751 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 156 -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านซําภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 501
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ภูผาม่าน - ตําบลห้วยม่วง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 936 ตร.ม.
(ช่วงที่ 4)

752 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -             488,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
10059 อําเภอเมือง น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง

753 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 93 -             212,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1027 อําเภอเมือง น้อยกว่า 372 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง 

754 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาวะถี หมู่ที่ 6 ตําบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 502
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 - ทางลาดยาง (สาย ขก 3238 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวานนั่ง) ไม่น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม.
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

755 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุด เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1กว้าง 4 เมตร ยาว -             -                     460,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นางทุย หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านทุ่ม คมนาคมที่สะดวก 1,050 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภัย ช่วงที่2 กว้าง 5 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 900 ม. หนา 0.10 ม.

ช่วงที่3 กว้าง 5 เมตร 
ยาว  1,200 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,533 ลบ.ม.

756 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 15 ต.บ้านทุ่ม-ทางลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(สายบ้านหนองกุง-บ้านหนองตา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ไก้) อําเภอเมือง จัหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม.

757 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทาง เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 5 เมตร ยาว -             -                     474,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลาดยาง (สายบ้านหนองกุง - คมนาคมที่สะดวก 1,950 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 503
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บ้านหนองตาไก้) อําเภอเมือง และปลอดภัย ช่วงที่2 กว้าง 5  ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น 780 ม. หนา 0.10 ม.

ช่วงที่3 กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.10 ม.
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.

758 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 5 เมตร ยาว -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กอยหมู่ที่ 3,9 ตําบลแดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก 2,900 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านม่วง หมู่ที่ 13 ตําบลบ้าน และปลอดภัย ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 5 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ยาว275 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม.

759 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 4 เมตร ยาว -             -                     396,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลสาวะถี - ตําบลบ้าน คมนาคมที่สะดวก 275 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย ช่วงที่2 กว้าง 6  ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,900 ม. หนา 0.10 ม.
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,314 ลบ.ม.

760 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 5 เมตร ยาว -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบล คมนาคมที่สะดวก 1,600 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านหว้า อําเภอเมือง จังหหวัด และปลอดภัย ช่วงที่2กว้าง 5 เมตร ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น 1,575 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม.

761 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1กว้าง 5 เมตร ยาว -             -                     494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางลาด (สายบ้านค้อ - บ้าน คมนาคมที่สะดวก 2,450 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนเรือง)  - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 และปลอดภัย ช่วงที่2กว้าง 4 เมตร ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 890 เมตร หนา 0.10 ม.
จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม.

762 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หลุบ หมู่ที่ 7 ตําบลแดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 

763 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 19 ตําบลสาวะถี - ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านค้อ อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 

764 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 -             -                     468,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองทุ่ม หมู่ที่ 1 - บ้านน้อยพร คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สวรรค์ หมู่ที่ 12 ต.นาหนองทุ่ม และปลอดภัย คลุก ไม่น้อยกว่า 1,534 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - ต.หนองเขียด อําเภอชุมแพ  ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

765 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 -             -                     492,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
อีเปาะ หมู่ที่ 3 ตําบลนาหนองทุ่ม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงชนบท 3261 และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 1,612 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

766 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนโก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 -             -                     357,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลนาหนองทุ่ม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอชุมแพ - บ้านสว่างโนนสูง และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 1,170 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

767 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านน้อย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 ไ -             -                     485,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตําบลนา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 506



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองทุ่ม อําเภอชุมแพ -  บ้าน และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 1,482 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองปลาซิว หมู่ที่ 1 ตําบลภูห่าน ลบ.ม.
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

768 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังศักดา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 -             -                     445,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 13 - บ้านน้อยพัฒนา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9 ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอ และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 1,456 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชุมแพ - ตําบลห้วยม่วง อําเภอ ลบ.ม.
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

769 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 -             -                     450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 10 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเขียด - ตําบลนาหนอง และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 1,300 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทุ่ม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

770 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนศิลา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว     -             -                     375,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเขียด - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

771 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 159 -             -                     475,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านธาตุ หมู่ 4 ตําบลหนองเขียด คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ถึงถนนลาดยาง อําเภอชุมแพ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.

772 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโป่งแห้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,120 -             -                     495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลวังหินลาด - ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเขียด อําเภอชุมแพ จังหวัด และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 1,622 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ลบ.ม.

773 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 757 -             -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านนาคําน้อย หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองไผ่ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 4,542 ตร.ม.

774 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 498,000          
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร
โนนหัน  - ตําบลวังหินลาด อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

775 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -             -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โนนหัน  - ตําบลวังหินลาด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

776 ปรับปรุงถนนลาดลางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 458 -             -                     1,112,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโนนสะอาด - ทางหลวง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12อําเภอชุมแพ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 3,206 ตร.ม.

777 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําบง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475  -             -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - ทาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไม่น้อยกว่า 1,967 ลบ.ม. 

778 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนดงมัน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,485  -             -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 14 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถ.สายคําบงอุบลรัตน์ (ขก 1004) ไม่น้อยกว่า 1,975 ลบ.ม.

779 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสะอาด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,470 -             -                     495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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น้ําพอง  - ตําบลบ้านดง อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม.

780 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําบง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 -             -                     370,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง  - ตําบลดงเมืองแอม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม.

781 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาศรี  คมนาคมที่สะดวก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 390,000          ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 12 ตําบลสะอาด อําเภอ และปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง - ตําลบ้านดง อําเภอ หรือมีปริมาตรลูกรัง
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 1,550 ลบ.ม.

782 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 -             -                     491,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง - ตําบลนาคํา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม.

783 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองอ้อ - เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480  -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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น้ําพอง  - ตําบลโคกสูง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,971 ลบ.ม.

784 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองอ้อ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 -             -                     380,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลสะอาด - บ้านห้วย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เสือเต้น หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.

785 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยเสือ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,935  -             -                     387,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เต้น หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถนนสายน้ําพองอุบลรัตน์ ไม่น้อยกว่า 1,538 ลบ.ม.
(ขก.1001)

786 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,490 -             -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 ตําบลวังชัย อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถนนสายน้ําพองกระนวน 2039 ไม่น้อยกว่า 1,979 ลบ.ม. 

787 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย   เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 ไ -             -                     491,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลวังชัย - บ้านนายม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม. 

788 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,875 -             -                     375,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1,2,6,16 ตําบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถ.น้ําพองขอนแก่น (ขก.2101) ไม่น้อยกว่า 1,490 ลบ.ม.

789 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังชัย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 -             -                     370,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 16   ตําบลวังชัย -  ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองกุง อําเภอน้ําพอง   จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม.

790 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างแซ่ง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,465 -             -                     494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ต.วังชัย - ต.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม.

791 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําบง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 -             -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลสะอาด อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ไม่น้อยกว่า 1,967 ลบ.ม.

792 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหาร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 -             -                     380,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จาง หมู่ที่ 8 ตําบลน้ําพอง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ทางหลวงหมายเลข 2 ไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. 

793 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคํามืดใต้ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 -             -                     390,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 14 ตําบลน้ําพอง - บ้านนา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เรียง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,550 ลบ.ม.

794 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,925 -             -                     385,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลน้ําพอง - ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,530 ลบ.ม. 

795 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงหวาน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 ไ -             -                     380,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลม่วงหวาน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สายน้ําพอง อุบลรัตน์ (2109)  ไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.

796 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระกุด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850  -             -                     370,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลม่วงหวาน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง  - ตําบลโคกสูง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม.

797 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระแก้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 -             -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 14 ตําบลม่วงหวาน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง - ตําบลบ้านค้อ อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,967 ลบ.ม.

798 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระแก้ว  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,455 -             -                     492,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 14 ตําบลม่วงหวาน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง - ตําบลโคกสูง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,951 ลบ.ม. 

799 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําแก่นคูณ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 -             -                     365,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 ตําบลม่วงหวาน - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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กุดกว้าง หมู่ที่ 8 ตําบลกุดน้ําใส และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม.

800 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 90  -             -                     280,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม่วงหวาน - ตําบลวังชัย อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.

801 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล   เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 192 -             -                     495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตําบลน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง - ตําบลคําม่วง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,536 ตร.ม. 

802 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 193  -             -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต.สะอาด คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถนน ขก 4003 ไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม.

803 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแซง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,080 -             -                     471,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ต.วังชัย - บ้านหนองแสง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมู่ที่ 3 ตําบลท่ากระเสริม อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,653 ลบ.ม.

804 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนดงมัน  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,465  -             -                     494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลสะอาด อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง- ตําบลดงเมืองแอม อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม.

805 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเสียว  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400  -             -                     481,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9,13 ตําบลวังชัย - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกุง อําเภอน้ําพอง ไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

806 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังเกิ้ง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 -             -                     493,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลวังชัย - บ้านกุด คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําใสน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 1,955 ลบ.ม.

807 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหาร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480  -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จาง หมู่ที่ 8 ตําบลน้ําพอง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หนองหารตําบลสะอาด อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - ทาง ไม่น้อยกว่า 1,971 ลบ.ม.
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

808 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดดุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 -             -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถนนสายน้ําพองพระธาตุขามแก่น  ไม่น้อยกว่า 1,967 ลบ.ม.
(ขก.4007)

809 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดดุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400  -             -                     481,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นายม หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม.

810 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 129 -             -                     330,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังชัย หมู่ที่ 6 ตําบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,032 ตร.ม.

811 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 110 -             -                     358,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ภายใน โรงเรียนโคกสูง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ประชาสรรพ์ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.

812 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 141 -             -                     410,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขาม  หมู่ที่ 15,16 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทสายน้ําพอง -
ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

813 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 5 เมตร ยาว -             -                     233,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บัวเงิน หมู่ที่ 8  ตําบลพังทุย - คมนาคมที่สะดวก 1,000 ม. ช่วงที่2 กว้าง . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านคําจั่น หมู่ที่ 6  ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 4 เมตร ยาว 200 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ความยาวรวม 1,200 ม.

หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 924  ลบ.ม.

814 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 2.10X2.10 -             -                 500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยบง บ้านหนองแวง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 4 เมตร ชนิด ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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4,17 ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย  และปลอดภัย  4 ช่อง (มีแผงกั้นน้ํา) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

815 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม    เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 6 เมตร ยาว -             -                 338,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลพังทุย คมนาคมที่สะดวก 750 เมตร หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(หน้าศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ) - และปลอดภัย ช่วงที่ 2  กว้าง 5  ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านนาเรียง ม. 5  ตําบลหนองกุง 800 เมตร ความยาวรวม
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 1,550 เมตร หนา 0.15 ม

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,344  ลบ.ม.

816 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ สันฝายยาว 13 เมตร สูง -             -                     750,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยทราย บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 2 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบัวใหญ่ - ตําบลบ้านขาม และปลอดภัย เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

817 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 1.80X1.80 -             -                     350,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยหนองลุมพุก บ้านเหล่าใหญ่ คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านขาม อําเภอ และปลอดภัย  2 ช่อง (มีแผงกั้นน้ํา) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง - ตําบลบ้านโนน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

818 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าโพธิ์  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 -             -                     340,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลท่ากระเสริม - ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทรายมูล  อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. 

819 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่า เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 4 เมตร ยาว -             -                     494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กระเสริม ม. 5 ตําบลท่ากระเสริม คมนาคมที่สะดวก 1,700 เมตร ช่วงที่2 กว้าง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1,2 ตําบล และปลอดภัย  3 เมตร ยาว 300 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทรายมูล อําเภอน้ําพอง ช่วงที่3 กว้าง 5 เมตร ยาว
จังหวัดขอนแก่น 900 เมตร หนา 0.15  ม.

ความยาวรวม2,900 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม.

820 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าโพธิ์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 -             -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมูที่ 4 ตําบลท่ากระเสริม - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ดอกกระเจียว หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัด ไม่น้อยกว่า 1,967 ลบ.ม.
ขอนแก่น

821 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 -             -                     380,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลทรายมูล - ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ผ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.

822 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านรักชาติ  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 -             -                     491,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 16 ตําบลบัวใหญ่ - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หัวบึง หมู่ที่ 9 ตําบลทรายมูล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,923 ลบ.ม.

823 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสําโรง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 -             -                     260,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านขาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
น้ําพอง - ตําบลบ้านโนน อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,032 ลบ.ม.

824 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสําโรง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 -             -                     439,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านขาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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น้ําพอง - ตําบลบ้านโนน  อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,741 ลบ.ม. 

825 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสําโรง เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 4 เมตร ยาว -             -                     403,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 11,12 ตําบลบ้านขาม คมนาคมที่สะดวก 800 ม.ช่วงที่2 กว้าง 5 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอน้ําพอง - บ้านโคกใหม่ และปลอดภัย ยาว 1,365 เมตร หนา ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโนน อ.ซําสูง  0.15 เมตร ความยาว
จังหวัดขอนแก่น รวม 2,165 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,601 ลบ.ม.

826 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ต.พังทุย - บ้านโสกแสง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองกุง อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,971 ลบ.ม.

827 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000  -             -                     200,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ต.พังทุย - บ้านนาเรียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม.

828 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เขตตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.

829 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง เขตตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.

830 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกส้มกบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่1 กว้าง 5 เมตร ยาว -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านใหม่ - คมนาคมที่สะดวก 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย 0.15 เมตร ช่วงที่2 กว้าง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น 4 เมตร ยาว 1,180 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,556 ลบ.ม.

831 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่- เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.

832 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสวนสวรรค์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ภูห่าน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.

833 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจาน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาดี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านใหม่ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.

834 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง 1 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.

835 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จานนาดี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านใหม่ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม.

836 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,440 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บริบูรณ์ - เขตตําบลบริบูรณ์ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม.

837 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านอ่างทอง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,440  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
1 หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน-เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม.

838 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํายาง - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม.

839 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แสง หมู่ที่ 8 ตําบลนาจาน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สีชมพู - เขตตําบลวังหินลาด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม.

840 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จั๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เขตตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม.

841 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม.

842 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองโก หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแดง- คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม.

843 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซํายาง  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลซํายาง - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม.

844 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกม่วง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลศรีสุข -  เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม.

845 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแดง - เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม.

846 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซําขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลดงลาน - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.

847 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 ภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย  (ไม่มีไหล่ทาง) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

848 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 527



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย  (ไม่มีไหล่ทาง) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2246 ตําบลโนนข่า อําเภอพล หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

849 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 144 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 2246 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 และปลอดภัย (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนข่า อําเภอพล คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม. 

850 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 และปลอดภัย  (ไม่มีไหล่ทาง) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
 จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

851 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 156 -             500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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นาฝาย - ตําบลวังสวาบ อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 936 ตร.ม. 
(ช่วงที่ 4)

852 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ม. มีไหล่ทางข้างละ 1  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาจาน - เขตตําบลหนองแดง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,024 ตร.ม.

853 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาย ขก ถ 10018 บ้านหนองทุ่ม คมนาคมที่สะดวก ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - บ้านวังขอนยม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,024 ตร.ม.

854 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซํายาง- เขตตําบลภูห่าน  อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 2,024 ตร.ม.

855 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255  -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลบ้านใหม่ - เขตตําบลหนอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แดงอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม.

856 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,425 -             400,000           400,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านดงลาน ตําบลดงลาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,018 ลบ.ม.

857 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,820 -             300,000           300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เทพรักษา หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านใหม่ - ตําบลดงลาน และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 764 ลบ.ม. 

858 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255 -             -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 คมนาคมที่สะดวก ม. มีไหล่ทางข้างละ 1  ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแดง อําเภอสีชมพู ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

859 ก่อสร้างถนนดิน สายเทศบาลเมือง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 770  -             -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านไผ่ - บ้านหนองร้านหญ้า คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 530



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 5 ตําบลหัวหนอง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,260 ลบ.ม.

860 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล  เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว ม. -             -                     495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เมืองบ้านไผ่ - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 830  ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 526 ลบ.ม.

861 ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว -             -                 498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตําบลหัวหนอง คมนาคมที่สะดวก 600 เมตร สูงเฉลี่ย 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,300 ลบ.ม.

862 ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านเป้า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว -             -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านไผ่ - ตําบล คมนาคมที่สะดวก 1,230 เมตร สูงเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด และปลอดภัย 0.55 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ดินถมไม่น้อยกว่า 3,264 

ลบ.ม.

863 ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนาวัว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว -             -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลหัวหนอง - ตําบล คมนาคมที่สะดวก 790 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,286 ลบ.ม.

864 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                 498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอ คมนาคมที่สะดวก 1,920 ม. หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านไผ่ - ตําบลโคกสําราญ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,526 ลบ.ม.

865 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 184 -             416,000           416,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านหนองหิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา อําเภอเมือง น้อยกว่า 736 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

866 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชีกกค้อ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                 495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 13 ตําบลเมืองเพีย อําเภอ คมนาคมที่สะดวก 2,850  ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านไผ่ -  ตําบลศรีบุญเรือง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.

867 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลหัวหนอง - ตําบล คมนาคมที่สะดวก 2,130 ม. หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,533 ลบ.ม.

868 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                     495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แวงไร่ หมู่ที่ 1 ตําบลในเมือง - คมนาคมที่สะดวก 2,850 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ต.ภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.

869 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                 495,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองแวงไร่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 2,850 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ในเมือง - ตําบลภูเหล็ก อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.

870 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองแวงไร่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 690 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ในเมือง - ตําบลภูเหล็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. 

871 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาวรวม 940 -             -                     1,998,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตําบลเมือง คมนาคมที่สะดวก  เมตร มีไหลทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 533



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เพีย อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลโคก และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สําราญ อําเภอบ้านแฮด ไม่น้อยกว้า 7,520 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

872 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 169 -             -                 499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองน้ําใส - เขตเทศบาล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 845 ตร.ม

873 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ตําบลแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เหนือ- ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ และปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น กว่า  845 ตร.ม.

874 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าปอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1,2 ตําบลป่าปอ อําเภอ คมนาคมที่สะดวก 2,875 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านไผ่- ตําบลบ้านหัน อําเภอ และปลอดภัย เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,495 ลบ.ม.

875 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ตับเต่า หมู่ที่ 7 ตําบลป่าปอ คมนาคมที่สะดวก 2,875 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลบ้านหัน และปลอดภัย เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,495 ลบ.ม.

876 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าปอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลป่าปอ คมนาคมที่สะดวก 2,875 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลวังม่วง และปลอดภัย เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,495 ลบ.ม.

877 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเสือเฒ่า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว -             -                 405000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 5 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ คมนาคมที่สะดวก 2,335 เมตร หนา 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ตําบลวังหิน อ.หนองสองห้อง และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,214 ลบ.ม.

878 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 130 -             -                 300,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 535
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 - บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตําบลพระลับ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม

879 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่น เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ประดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

880 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่น เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ประดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขามป้อม ตําบลท่าศาลา ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

881 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

882 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 536
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อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

883 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หินเหิบ หมู่ที่ 7 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,759 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

884 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หินเหิบ หมู่ที่ 16 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,759 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

885 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 537
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อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง  ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

886 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

887 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2017 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.

888 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- เขตติดต่อบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน  ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

889 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พระยืน หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 538
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อําเภอพระยืน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดิน หมายเลข 2062 ไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

890 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พระยืน หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เขตติดต่อบ้านหนองคลองใหญ่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 7 ตําบลป่ามะนาว อําเภอ ไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.
บ้านฝาง

891 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

892 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองคู หมู่ที่ 5 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 539
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อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองคลองน้อย ตําบลป่ามะนาว ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

893 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอมัญจาคีรี - บ้านซีกกค้อ หมู่ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ที่ 7,13 ตําบลเมืองเพีย ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

894 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13,16 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทหมายเลข 4008 ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

895 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 540
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ติดต่อ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

896 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสําราญ ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

897 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สวนป่า ตําบลโพนเพ็ก - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองไห ตําบลหนองแปน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

898 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแขวา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า เชื่อมทาง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.

899 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ส่วนป่า ตําบลท่าศาลา - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 541
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ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - ต.หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี  ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

900 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เขตติดต่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
13 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

901 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เขตติดต่อบ้านท่าสวรรค์ ม.7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.

902 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จานเหนือ ม. 6 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เขตติดต่อบ้านห้วยหินเกิ้งม. 11 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

903 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาจาน หมู่ที่ 11,12 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 542
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 - เขตติดต่อ บ.ห้วยหินเกิ้งม. 11 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

904 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยหินเกิ้ง ม. 11 ตําบลโพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงบ้านดอนพันชาด  หมุ่ที่ 3 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

905 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

906 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 -             400,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวง 2065 - บ้านคลองเจริญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 11 ตําบลละหานนา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.

907 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 -             400,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวง 2065 - บ้านหนองแวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 543
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ห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตําบลละหานนา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.

908 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,785 -             350,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ - ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,419 ลบ.ม.

909 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําป่ากอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,785 -             350,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ น้อยกว่า 1,419 ลบ.ม.
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

910 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 278 -             480,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านดินดํา หมู่ที่ 1,7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดินดํา - ตําบลหว้าทอง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

911 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 260 -             449,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านดินดํา หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ดินดํา - บ้านเรือ (ช่วงกกเดื่อ) และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านเรือ อําเภอ และตีเส้นผิวจราจร
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

912 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 273 -             471,000           -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านน้ําเซิน หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองกุงเซิน - บ้านโป่งแดง และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,638 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลกุดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

913 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -             1,994,000        -                    -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 200 ม. ผิวจราจรแอสฟัลท์ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เทศบาลตําบลโนนศิลา - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีต หนา 0.04 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.ยาว 600
จังหวัดขอนแก่น ม.ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง
6 ม.ยาว 390 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 ม. ผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต หนา
0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง
รวมไม่น้อยกว่า 7,120 ตร.ม.

914 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ท่าศาลา - เขตติดต่อบ้านโนนคุต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ ไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

915 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912  -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่าศาลา- เขตติดต่อบ.หนองไห และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแปน ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

916 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ติดต่อ บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 
ตําบลป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น

917 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลคําแคน - บ้านหนองหญ้า และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

918 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําแคนใต้ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.คําแคน เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

919 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านปากดาว หมู่ที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านคําแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 
 - เขตติดต่อตําบลป่ามะนาว
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

920 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911  -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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คําแคน - เขตติดต่อตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น)

921 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนส่าง หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

922 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากพื้นที่สวนป่า ตําบลโพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เขตติดต่อบ้านท่าศาลา ม. 10 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

923 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าศาลา - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

924 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -             -                 497,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 548



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนาข่า - เขตติดต่อบ้านหนอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลนางาม ไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

925 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -             -                 497000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - เขตติดต่อบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7  ไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น

926 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าศาลา - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

927 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 549



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ต.ท่าศาลา- เขตติดต่อบ้านโนนคุต และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

928 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.โพนเพ็ก - เขตติดต่อบ้านไส้ไก่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น

929 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากพื้นที่สวนป่า ตําบลโพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - เขตติดต่อบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

930 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 550



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
อ.โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

931 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - ตําบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

932 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -             -                 498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

933 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 551



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

934 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912  -             -                 499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโสกน้ําขุ่น หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม - ตําบลกุดเค้า และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

935 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ไชยสอ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 865 ตร.ม. 

936 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัด และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - อุทยานแห่งชาติภูเวียง น้อยกว่า 865 ตร.ม. 

937 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 552



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ขัวเรียง - บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 4 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น     

938 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
แผ่นดินหมายเลข 12 

939 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
หมายเลข 12 

940 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 217 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมือง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชุมแพ - เขตตําบลหนองไผ่ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 868 ตร.ม. 

941 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 217 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 553



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

นาเพียง อําเภอชุมแพ - ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแก อําเภอหนองเรือ น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

942 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขัวเรียง อําเภอชุมแพ - ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ น้อยกว่า 865 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

943 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น (เกลี่ยเรียบ)

944 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนา หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 554



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร
รวมความยาว 1,400
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,250 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

945 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายรอบฝายอ่างเก็บน้ํา บ้านนางิ้ว คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,020 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 12 ตําบลยางคํา - ป่าสงวน และปลอดภัย ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูเม็งทอง ตําบลบ้านเม็ง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ยาว 380 เมตร ถมสูง

เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ
ยาว 1,400 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 9,250 ลบ.ม.
(เกลี่ยเรียบ)

946 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กั้นแนวเขตป่าสาธารณประโยชน์ คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 555



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ยางคํา - ป่าสงวนภูเม็งทอง ตําบล น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม.
บ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ  (เกลี่ยเรียบ) 
จังหวัดขอนแก่น

947 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านเม็ง - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตําบล น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม.
หนองเรือ อําเภอหนองเรือ  (เกลี่ยเรียบ) 
จังหวัดขอนแก่น

948 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 556



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านเม็ง และปลอดภัย ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ป่าสงวนภูเม็งทอง ตําบลยางคํา ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ยาว 300 เมตร 

ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร
รวมความยาว 1,400
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,250 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

949 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหาด หมู่ที่ 10 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแสง หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเม็ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม.
เชื่อมเขตอําเภอบ้านแท่น  (เกลี่ยเรียบ) 
จังหวัดชัยภูมิ

950 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 - บ้านเม็ง คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 557



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเม็ง - เชื่อม และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 9,294 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (เกลี่ยเรียบ) 

951 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 - บ้านเม็ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร ถมสูง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเม็ง - และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร
 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ  ยาว 600 เมตร ถมสูง
จังหวัดขอนแก่น เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,400 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
9,250 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

952 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายเรียบลําห้วยหลัว บ้านหนองโน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,150 เมตร ถมสูง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 558



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 8 - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็งทอง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร
 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ  ยาว 250 เมตร ถมสูง
จังหวัดขอนแก่น เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,400 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
9,250 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

953 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านเม็ง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2187 ตําบลหนองเรือ น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม. 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (เกลี่ยเรียบ) 

954 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเม็ง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 559



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตําบล และปลอดภัย ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดกว้าง อําเภอหนองเรือ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
จังหวัดขอนแก่น ยาว 300 เมตร 

ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร
รวมความยาว 1,400
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,250 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

955 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 (ตอนที่ 2) บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็งทอง และปลอดภัย ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
จังหวัดขอนแก่น ยาว 400 เมตร 

ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร
รวมความยาว 1,400
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,250 

956 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 560



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านเม็ง - เชื่อมถนนกั้นแนวเขต และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่าสงวนภูเม็งทอง อําเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (เกลี่ยเรียบ) 

957 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 (ตอนที่2) บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ.สาย ไม่น้อยกว่า 9,150 ลบ.ม.
 ขก ถ 10008 (บ้านยางคํา- (เกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อ
บ้านเม็ง) อําเภอหนองเรือ ระบายน้ํา คสล.มอก. 
จังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร 

จํานวน 7 ท่อน

958 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายใหม่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 561



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็งทอง และปลอดภัย ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
จังหวัดขอนแก่น ยาว 300 เมตร 

ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร
รวมความยาว 1,300
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,290 

959 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 (คุ้มท่าข้าม) คมนาคมที่สะดวก  เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านกง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ดินถมไม่น้อยกว่า 9,180
ตําบลจระเข้ อําเภอหนองเรือ  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
จังหวัดขอนแก่น

960 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายกุดพริก บ้านหาด หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 562



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมอําเภอ ไม่น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม. 
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (เกลี่ยเรียบ)

961 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองหว้า หมู่ที่ 3 ตําบลยางคํา - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบท ขก 2013 ตําบล ไม่น้อยกว่า 9,250 ลบ.ม. 
จระเข้ อําเภอหนองเรือ (เกลี่ยเรียบ)
จังหวัดขอนแก่น

962 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเม็ง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเรือ หมู่ที่ 1 - ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 12 คลุกไม่น้อยกว่า 759
(ถนนมลิวรรณ) ตําบลหนองเรือ ตร.ม. (เกลี่ยเรียบ)
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

963 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางิ้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 563



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลยางคํา - ทางลาดยาง อบจ. และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 สาย ขก ถ. 10008 (บ้านเม็ง - คลุกไม่น้อยกว่า 681
บ้านยางคํา) ตําบลบ้านเม็ง ตร.ม. (เกลี่ยเรียบ)
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

964 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแสง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านผือ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น คลุกไม่น้อยกว่า 707

ตร.ม. (เกลี่ยเรียบ)

965 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 -                 -                     490,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนบานไทย หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แวงใหญ่ - ตําบลคอนฉิม อําเภอ และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 618 ตร.ม. 

966 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 -                 -                     490,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 564



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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โนนสะอาด - บ้านท่าเยี่ยม และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลใหม่นาเพียง 618 ตร.ม. 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

967 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 -                 -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ และปลอดภัย (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย 850 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

968 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 -                 -                     496,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คอนฉิม - ตําบลแวงใหญ่ อําเภอ และปลอดภัย (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

850 ตร.ม. 

969 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาด 1.80 × 1.80 เมตร -                 -                     440,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แก ช่วงบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 565
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ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ่ และปลอดภัย ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น

970 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังผิวจราจร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย - และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ (บดอัดแน่น) หรือมี
 จังหวัดขอนแก่น ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,466 ลบ.ม. 

971 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังผิวจราจร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ละหานนา เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2065 อําเภอแวงน้อย (บดอัดแน่น) หรือมี
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,466 ลบ.ม. 

972 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองดู่ หมู่ที่ 4 ตําบลละหานนา - คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังผิวจราจร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 566
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เขตตําบลท่านางแนว อําเภอ และปลอดภัย 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,466 ลบ.ม.
 

973 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 130 -                 -                     300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตําบลพระลับ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 520 ตร.ม. 

974 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

975 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,620 ม. -                 -                     362,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 เขตติดต่อตําบลขามป้อม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1,287 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

976 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 567
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 อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

977 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

978 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หินเหิบ หมู่ที่ 7 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

979 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําแคนเหนือ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 568
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ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน ไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

980 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

981 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

982 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2017 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

983 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบลพระยืน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 569



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 เขตติดต่อบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

984 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พระยืน หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดิน หมายเลข 2062 น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

985 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พระยืน หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน  คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตําบล น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

986 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 570



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อําเภอพระยืน - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

987 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองคู หมู่ที่ 5 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองคลองน้อย ตําบลป่ามะนาว น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

988 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอมัญจาคีรี - บ้านซีกกค้อ และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 7,13 ตําบลเมืองเพีย น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

989 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13,16 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 571



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทหมายเลข 4008 น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

990 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

991 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านป่าม่วง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสําราญ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

992 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สวนป่า ตําบลโพนเพ็ก - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 572



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองไห ตําบลหนองแปน และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

993 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขตติดต่อบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.
ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

994 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

995 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 573



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

996 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตติดต่อบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

997 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขวา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า เชื่อมทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

  
998 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

สวนป่า ตําบลท่าศาลา - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

999 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 574



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เขตติดต่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7,13 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

1000 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1001 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบล น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

1002 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาจาน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 575



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง เขตติดต่อบ้านห้วยหินเกิ้ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1003 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - เขตติดต่อบ้านดงเค็ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอ น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1004 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

1005 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 576



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2062 อําเภอมัญจาคีรี น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1006 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าผุ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลสวนหม่อน - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาฮี หมู่ที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

1007 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) 

1008 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 577



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ท่าศาลา - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบล น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 
สวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

1009 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่าศาลา - เขตติดต่อบ้านห้วยหิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เกิ้ง  หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1010 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ติดต่อบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง  (บดอัดแน่น) 
จังหวัดขอนแก่น

1011 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 578
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ท่าศาลา - เขตติดต่อตําบลคําแคน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1012 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
4008 บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา - เขตติดต่อตําบล ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
นาข่า อําเภอมัญจาคีรี ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

1013 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่าศาลา - เขตติดต่อบ้านโนนคุต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1014 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 579



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ท่าศาลา - เขตติดต่อบ้านหนองไห และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแปน อําเภอ ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1015 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ติดต่อบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตําบล ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

1016 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

1017 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 580



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คําแคน เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น  (บดอัดแน่น) 

1018 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านคําปากดาว หมู่ที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านคําแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี - เขต น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 
ติดต่อตําบลป่ามะนาว อําเภอ (บดอัดแน่น) 
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

1019 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1020 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 ช่วงบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 581



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1021 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลนาข่า - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1022 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลหนองแปน เชื่อมต่อ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1023 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงจากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 582



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 4008 - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
 จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1024 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1025 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1026 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 583



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ท่าศาลา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1027 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - เขตติดต่อตําบลคําแคน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1028 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลกุดเค้า - เขตติดต่อบ้านป่าดู่ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลคําแคน อําเภอ ถมไม่น้อยกว่า 4,518
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1029 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 584



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ถมไม่น้อยกว่า 4,513
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1030 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 911 -                 -                     498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากพื้นที่สวนป่า ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 เขตติดต่อบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ถมไม่น้อยกว่า 4,518
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1031 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่าศาลา - เขตติดต่อตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถมไม่น้อยกว่า 4,523 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1032 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 585



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลนาข่า - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบล ถมไม่น้อยกว่า 4,513
นางาม อําเภอมัญจาคีรี ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

1033 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 910 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ติดต่อบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ถมไม่น้อยกว่า 4,513
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
จังหวัดขอนแก่น

1034 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลท่าศาลา - เขตติดต่อบ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1035 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม.หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 586



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1036 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 912 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ช่วงบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลนางาม - เชื่อมต่อทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชนบทหมายเลข 3010 อําเภอ ถมไม่น้อยกว่า 4,523 
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1037 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองเม็ก - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 สาย ขก 3024 อําเภอ น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1038 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเม็ก - ตําบลสําโรง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1039 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 587



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หันโจด - ตําบลหนองสองห้อง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1040 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านแฝก หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หันโจด - ตําบลโนนธาตุ อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1041 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสระขาม หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตะกั่วป่า - บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอ น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1042 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คึมชาด - ตําบลดอนดู่ อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1043 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 216 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 588



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลคึมชาด - ตําบลดอนดั่ง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง น้อยกว่า 864 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1044 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 216 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนดั่ง - ตําบลคึมชาด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง น้อยกว่า 864 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1045 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยโจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1046 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 589



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ่ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1047 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2039 - บ้านห้วยโจด - บ้าน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
โคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตําบล ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
ห้วยโจด - บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11
ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

1048 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 141 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองโน - บ้านหนองโก และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองโก อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 846 ตร.ม. 

1049 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 590



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองโน - บ้านคํามืด หมู่ที่ 3 และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1050 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดจาน หมู่ที่ 4 ตําบลน้ําอ้อม และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตําบล เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1051 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านคํามืด หมู่ที 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฝาง - บ้านผักแว่น หมู่ที่ 5 และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

1052 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 591



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

กุดจาน หมู่ที่ 4 ตําบลน้ําอ้อม - และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตําบล เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1053 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน- และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าทันโท) -บ้านป่าชาติ หมู่ที่ 8 - เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 9 ตําบล ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
บ้านฝาง อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น

1054 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน- และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าคันโท) - บ้านหนองแวงเป่ง เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านฝาง อําเภอ ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

1055 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 214 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านอนามัย หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 592



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองกุงใหญ่ - บ้านหนองแสง และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยโจด อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 856 ตร.ม.

1056 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโจด อําเภอ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 

1057 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 141 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองกุงใหญ่ - บ้านโคกสะอาด และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลห้วยโจด คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 846 ตร.ม.

1058 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 593
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ตําบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโจด อําเภอ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 

1059 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน - บ้าน และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 

1060 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองโก - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 

1061 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 594
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 (คุ้มเก้าบาท) - บ้านผักแว่น และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองโก - บ้าน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบล 860 ตร.ม.
ดูนสาด อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

1062 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 (คุ้มเก้าบาท) - บ้านคําไฮ หมู่ที่ 3 และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
 หมู่ที่ 5 ตําบลดูนสาด อําเภอ ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2

1063 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 2039 (กระนวน- และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยเม็ก) - บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
 ตําบลหนองโก - บ้านหนองชา ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
 หมู่ที่ 6 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 

1064 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 141 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 595
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ตําบลหนองโก - บ้านหนองโน และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมูที่ 1 ตําบลหนองโน อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 846 ตร.ม.

1065 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจาก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงหินคลุกผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแวงนางเบ้า - บ้าน และปลอดภัย จราจรตลอดสาย พร้อม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลเก่างิ้ว เกลี่ยบดเรียบ หรือมี
 อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 676 ลบ.ม. 

1066 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงลูกรังผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย จราจรหนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง อําเภอ (บดอัดแน่น) หรือมี
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,466 ลบ.ม. 

1067 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงลูกรังผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 596
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โนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ และปลอดภัย จราจรหนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เชื่อมกับเขตตําบลคึมชาด (บดอัดแน่น) หรือมี
อําเภอหนองสองห้อง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  1,466 ลบ.ม. 

1068 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดหว้า หมู่ที่ 9 - เขตบ้านป่าหวาย คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงลูกรังผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 11 ตําบลดอนดู่ อําเภอ และปลอดภัย จราจรหนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) หรือมี
เชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
หนองสองห้อง - นาเชือก  1,466 ลบ.ม. 

1069 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงลูกรังผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตําบล และปลอดภัย จราจรหนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองไผ่ล้อม อําเภอหนองสองห้อง (บดอัดแน่น) หรือมี
 จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,466 ลบ.ม. 

1070 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงลูกรังผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 หนองกุดตู้ - บ้านหนองแวงน้อย และปลอดภัย จราจรหนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดั่ง อําเภอ (บดอัดแน่น) หรือมี
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,466 ลบ.ม. 

1071 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดหว้า หมู่ที่ 9 - บ้านห้วยตะกั่ว คมนาคมที่สะดวก  เมตร โดยลงลูกรังผิว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 10 ตําบลดอนดู่ เชื่อมเขต และปลอดภัย จราจรหนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอ (บดอัดแน่น) หรือมี
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,466 ลบ.ม. 

1072 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางลาดยาง (สายบ้านทุ่ม - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านสําราญ) อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1073 ปรับปรุงถนนลูกรังสายลาดนาเพียง เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     487,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 20 ตําบลสาวะถี อําเภอ คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,850 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 598



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เมือง - ตําบลป่าหวายนั่ง อําเภอ และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  กว้าง 4 เมตร ยาว 325 

เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,618 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1074 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     469,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองกุง หมู่ 8,18 ตําบลบ้านทุ่ม คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 8,9,10 ตําบลบ้านฝาง อําเภอ  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1075 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     325,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แดงน้อย หมู่ที่ 6,16 ตําบลบ้านทุ่ม คมนาคมที่สะดวก ยาว 430 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 599



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,380

เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,078 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1076 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     472,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตําบล และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านทุ่ม อําเภอเมือง  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450
จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1077 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร -                 -                     476,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,800 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 600



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

สาวะถี - บ้านหินลาด หมู่ที่ 11,17 และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600
จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,588 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1078 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตําบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8,9,10 ตําบลบ้านฝาง น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1079 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโป้ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 23 ตําบลสาวะถี อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เมือง - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1080 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                 -                     477,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5,24 ตําบลสาวะถี - ทาง คมนาคมที่สะดวก 1,350 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 601



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ลาดยาง (สาย ขก 3238 และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายนั่ง) 1,700 ม. หนา 0.10 ม.
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,586 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1081 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หินขาว หมู่ที่ 15 ตําบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก 750 ม. หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเมือง - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1,10 ตําบลโคกงาม อําเภอ 2,425 ม. หนา 0.10 ม.
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1082 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาวะถี หมู่ที่ 6 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางลาดยาง (สาย ขก 3238 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายนั่ง) น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น) 

1083 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร -                 -                     460,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดนางทุย หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านทุ่ม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,050 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 602
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 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กว้าง 5 เมตร ยาว 900

เมตร หนา 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หนา
0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,533 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1084 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านทุ่ม - ทาง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ลาดยาง (สายบ้านหนองกุง -บ้าน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองตาไก้) อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

1085 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทาง เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     474,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลาดยาง (สายบ้านหนองกุง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,950 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 603
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองตาไก้) - บ้านหนองตาไก้ และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1,17 ตําบลสาวะถี อําเภอ  กว้าง 5 เมตร ยาว 780
เมือง จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.10 เมตร 

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,575 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1086 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองกอย หมู่ที่ 3,9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,900 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แดงใหญ่ - บ้านม่วง หมู่ที่ 13 และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง  กว้าง 5 เมตร ยาว 275
จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1087 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร -                 -                     396,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 9 ตําบลสาวะถี - ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 275 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 604
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านทุ่ม อําเภอเมือง และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900

เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,314 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1088 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,600 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหว้า อําเภอเมือง และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,575

เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1089 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     494,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางลาดยาง (สายบ้านค้อ - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,450 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 605
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โนนเรือง) - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 และปลอดภัย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง  กว้าง 4 เมตร ยาว 890
จังหวัดขอนแก่น เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

1090 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตําบลแดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

1091 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,175 -                 -                     497,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 19 ตําบลสาวะถี - ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านค้อ อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,651 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

1092 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 141 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 606
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กระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  846 ตร.ม.

1093 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 212 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  848 ตร.ม.

1094 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(หลุบหว้า) ตําบลห้วยเตย - บ้าน และปลอดภัย ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกสูง หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยเตย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

1095 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ไม่มี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 607
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หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เชียงยืน) - บ้านสว่าง หมู่ที่ 4 คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 ตําบลห้วยเตย - บ้านกระนวน  865 ตร.ม. 
หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

1096 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 212 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สาย ขก ถ 10069 (บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ไม่มี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองบัวน้อย - กระนวน) - และปลอดภัย ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงซํา คอนกรีตไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน 848 ตร.ม. 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

1097 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ไม่มี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
10069 (บ้านหนองบัวน้อย - และปลอดภัย ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กระนวน) - บ้านแห้วคํา หมู่ที่ 8 คอนกรีตไม่น้อยกว่า
ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง  865 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1098 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหม้อคํา หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 608



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลคูคํา - บ้านหนองไหล และปลอดภัย ลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 860 ตร.ม.

1099 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 212 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - บ้าน และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตร.ม. 

1100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คําแมด อําเภอซําสูง จังหวัด และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ขอนแก่น - บ้านหนองนาไร่เดียว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตร.ม. 

1101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกกลาง (นาโพธิ์) คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 609
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หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 
ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น

1102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง น้อยกว่า 890 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) น้อยกว่า 890 ตร.ม. 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 610
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 ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 884 ตร.ม. 

1105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง น้อยกว่า 884 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลห้วยเตย - บ้านดงซํา หมู่ที่ 7 และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 865 ตร.ม. 

1107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 611
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ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตําบล น้อยกว่า 855 ตร.ม. 
หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
จังหวัดขอนแก่น 0.50 เมตร 

1108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 212 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 10069 บ้านหนองบัวน้อย - และปลอดภัย  ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านกระนวน - บ้านโนน หมู่ที่ 1 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848
 ตําบลบ้านโนน - บ้านหม้อ  ตร.ม. 
หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

1109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ภายในโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง และปลอดภัย  ไหล่ทางลูกรังข้างละ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848
 ตร.ม. 

1110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 612
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ดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน - และปลอดภัย  ไหล่ทางลูกรังข้างละ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตําบล 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ห้วยเตย อําเภอซําสูง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม. 

1111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านโคกใหม่ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง - และปลอดภัย  ไหล่ทางลูกรังข้างละ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านสําโรง หมู่ที่ 12 ตําบล 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม. 

1112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
10069 บ้านหนองบัวน้อย - และปลอดภัย  ไหล่ทางลูกรังข้างละ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านนายม 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านโนน อําเภอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม. 

1113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 141 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 613
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อําเภอซําสูง - บ้านหนองไหล และปลอดภัย ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 172 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - บ้าน และปลอดภัย  ไหล่ทางลูกรังข้างละ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสี 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

860 ตร.ม. 

1115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คูคํา อําเภอซําสูง - บ้านโคกแปะ และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง  865 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

1116 ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา เพื่อให้มีน้ําใช้ ประปาแบบโครงเหล็ก -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 สําหรับอุปโภค ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 614
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ตําบลห้วยเตย และตําบลคําแมด บริโภคอย่าง  ยาว 3.60 เมตร สูง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น เพียงพอ 11.90 เมตร ถังเก็บน้ํา

บนดินสายแกรนิต 
จํานวน 4 ถัง ความจุไม่
น้อยกว่า 10 ลบ.ม.

1117 ซ่อมเสริมผิวจราจรลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัสต์คอนกรีต สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 10069 บ้านหนองบัวน้อย - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านกระนวน ตําบลบ้านโนน น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
(ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านแห้ว)
 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

1118 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหัวหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 2 ตําบลหนองสองห้อง - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตําบล และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง คลุกไม่น้อยกว่า 613 
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

1119 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองบอน หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 615
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หนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลดงเค็ง อําเภอ คลุกไม่น้อยกว่า 613 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

1120 ปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านเมย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองสองห้อง - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตําบลโนนธาตุ และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอหนองสองห้อง คลุกไม่น้อยกว่า 613 
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

1121 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโกรก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลดงเค็ง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านทองหลาง หมู่ที่ 1 ตําบล คลุกไม่น้อยกว่า 613
ทองหลาง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
 จังหวัดบุรีรัมย์

1122 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลดงเค็ง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 616
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ดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตําบลตะกั่วป่า และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตรหิน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง คลุกไม่น้อยกว่า 613
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

1123 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองสองห้อง -บ้านหนองวัดป่า และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 หมู่ที่ 4 ตําบลดอนดั่ง อําเภอ หินคลุกไม่น้อยกว่า 613
หนองสอง จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

1124 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนชาด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองสองห้อง - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตําบลดงเค็ง และปลอดภัย  เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง หินคลุกไม่น้อยกว่า 613
จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

1125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนธาตุ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 617
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ถึง บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หันโจด อําเภอหนองสองห้อง ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น

1126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 139 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ตําบลหันโจด - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านสําราญน้อย หมู่ที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง น้อยกว่า 695 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น

1127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 65 -                 -                     189,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น - บ้านตลาดแบ้ น้อยกว่า 325 ตร.ม. 
 หมู่ที่ 3 ตําบลทองหลาง อําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 618
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 ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น - บ้านหัวหนอง น้อยกว่า 865 ตร.ม.
หมู่ที่ 5 ตําบลทองหลาง อําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

1129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเม็ก - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองสองห้อง อําเภอ น้อยกว่า 865 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตําบลหนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านสําโรง หมู่ที่ 1 ตําบลสําโรง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอหนองสองห้อง น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น

1131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 619



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองเม็ก - บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลดอนดั่ง อําเภอ น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 217 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ อําเภอ น้อยกว่า 868 ตร.ม.
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเม็ก - บ้านชาด หมู่ที่ 10 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโนนธาตุ อําเภอ น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1134 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 1.80×1.80 -                 -                     350,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยลี่ คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 6 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 620



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตําบลหันโจด และปลอดภัย ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ํา ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง บ้านสําราญ หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

1135 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 1.80×1.80 -                 -                     450,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยโกรก คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 6 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 2 และปลอดภัย ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ํา ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลตะกั่วป่า - บ้านขุมปูน 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไผ่ล้อม 
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

1136 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดกว้าง 1.80×1.80 -                 -                     550,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยอีหลอด คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 6 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย ชนิด 4 ช่อง มีแผงกั้นน้ํา ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเม็ก - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9
 ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองห้อง
 จังหวัดขอนแก่น

1137 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,170 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองแวงเหนือ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 621



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

คึมชาด อําเภอหนองสองห้อง - และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 9 ตําบลวังม่วง ไม่น้อยกว่า 608 ลบ.ม. 
 อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พร้อมเสริมดินสูงเฉลี่ย 

0.30 เมตร ยาว 1,170
 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,106 
ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

1138 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 332 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโนนธาตุ อําเภอ และปลอดภัย หนา 1,660 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 ตําบล
โนนเพ็ด อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

1139 ปรับปรุงวางท่อส่งน้ําจากลําห้วย เพื่อให้มีน้ําใช้ ใช้ท่อพีวีซีขนาด 8 นิ้ว -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
อีสานเขียว บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 สําหรับอุปโภค ยาว 1,164 เมตร และท่อ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 622



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลตะกั่วป่า - บ้าน บริโภคอย่าง เหล็กขนาด 8 นิ้ว ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ตําบล เพียงพอ 36 เมตร รวมความยาว
ดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง ของท่อทั้งสิ้น 1,200
จังหวัดขอนแก่น เมตร ข้องอเหล็ก 45 

องศา จํานวน 6 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์งานระบบ
ประปาและประตูน้ํา 
(ระบายอากาศ) 1  ชุด 

1140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 217 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองสองห้อง - บ้านวังคูณ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองเม็ก อําเภอ น้อยกว่า 868 ตร.ม. 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 173 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น - บ้านดอนยาว น้อยกว่า 865 ตร.ม. 
 หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองโดน
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1142 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ สันฝายยาว 15 เมตร -                 -                     850,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 623
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองเม็ก อําเภอ และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1143 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ สันฝายยาว 13 เมตร -                 -                     750,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยเสียว ช่วงบ้านโนนท่อน คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 3 ตําบลดอนดู่ อําเภอ และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1144 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้าม เพื่อให้ราษฎรมีการ สันฝายยาว 10 เมตร -                 -                     650,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ลําห้วยขุมปุน ช่วงบ้านโนนตาเถร คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 10 ตําบลหนองเม็ก อําเภอ และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.

1146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 147 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 624



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โคกสี หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสี - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 ไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม.
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 147 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 อําเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง ไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
(ขอนแก่น - เชียงยืน) อําเภอเมือง น้อยกว่า 884 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1,2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 625



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง น้อยกว่า 884 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น

1150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 (ขอนแก่น - เชียงยืน) - บ้าน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 - บ้านโพธิ์ชัย น้อยกว่า 884 ตร.ม. 
 หมู่ที่ 7 ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

1151 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง - และปลอดภัย  200 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. 

1152 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านคู หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 626
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คูคํา อําเภอซําสูง - อําเภอเมือง และปลอดภัย  200 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. 

1153 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10069 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน และปลอดภัย  200 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. 

1154 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 236 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านหว้า - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2062 น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 (ช่วงที่ 2) 

1155 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 236 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 627
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 7 ตําบลบ้านหว้า - ถนน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เหล่านาดี อําเภอเมือง จังหวัด น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. 
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

1156 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 236 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10072 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านเหล่านาดี - กระเดื่อง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. 

1157 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 205 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. 

1158 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 234 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 1,404 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1159 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 277 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านฝาง หมู่ที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 628
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ตําบลบ้านฝาง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอบ้านฝาง น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1160 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 311 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 12 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,866 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1161 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก  ยาว 340 เมตร สายที่ 2 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 121 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 230 อําเภอเมือง เมตร รวมความยาว 461
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)  เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,844 ตร.ม. 

1162 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 374 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านพระคือ (ข้างวัด คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 629



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ท่าประทาย) หมู่ที่ 16 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
พระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน น้อยกว่า 1,870 ตร.ม. 
หมายเลข 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

1163 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 176 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10066 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านลาดนาเพียง - บ้าน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเซียงซุย - ทางหลวงชนบท พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1,408 ตร.ม.
 (ช่วงที่ 2) 

1164 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 232 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านวังตอ หมู่ที่ 10,14 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. 

1165 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 232 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 630



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 14,20 ตําบลสาวะถี - บ้านวังตอ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10,14 ตําบลบ้านค้อ น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. 
อําเภอเมือง -  จังหวัดขอนแก่น 

1166 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 176 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อําเภอ และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,408 ตร.ม.

1167 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 375 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหัวสระ (โบราณ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สถานกู่แก้ว) หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนช้าง - ทางหลวงชนบท น้อยกว่า 1,875 ตร.ม. 
หมายเลข 4008 อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

1168 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 375 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 631



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 4008 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,875 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1169 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 375 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดอนช้าง อําเภอเมือง - อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
พระยืน จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,875 ตร.ม. 

1170 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 375 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลดอนช้าง - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 4008 อําเภอ น้อยกว่า 1,875 ตร.ม. 
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

1171 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 470 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านดอนดู่ (วัดป่า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 632



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ธรรมสังเวช) หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัว - ทางหลวงแผ่นดิน น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. 
หมายเลข 12 อําเภอบ้านฝาง
 จังหวัดขอนแก่น 

1172 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 470 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านนาฝาย (ฝาย คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
พญานาค) หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัว และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. 
 อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

1173 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 470 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองบัว (อีสาน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขียว) หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัว - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

1174 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 207 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10011 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 633



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองบัว - บ้านคําหัวช้าง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,449 ตร.ม.

1175 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 207 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านคําหัวช้าง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลป่ามะนาว - ทางหลวง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,449 ตร.ม.

1176 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 368 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 3,10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านแฮด - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. 
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

1177 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 230 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สาย ขก ถ 10036 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง อําเภอ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. 

1178 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 368 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายหน้าวัดศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 634



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลบ้านแฮด - ตําบลหนองแซง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. 

1179 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 368 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านแฮด หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านแฮด - เทศบาลตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังสวรรค์ อําเภอบ้านแฮด น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1180 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 307 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ น้อยกว่า 1,842 ตร.ม. 
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

1181 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 225 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

1182 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 364 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 635



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน น้อยกว่า 1,820 ตร.ม. 
หมายเลข 2 อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น

1183 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 170 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบล พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
โคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 1,360  ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1184 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 170 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอบ้านไผ่ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,360  ตร.ม.

1185 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 232 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต  สาย ขก ถ 10032 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 636



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 (ช่วงที่2)  1,856  ตร.ม.

1186 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 33 เมตร -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ยาว 35 เมตร ช่วงที่ 2 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภัย กว้าง 14 เมตร ยาว 55 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เมตร หนา 0.04 เมตร 
 (ช่วงที่ 2) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,925 ตร.ม. 

1187 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 456 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 230 - บ้านหนองไฮ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,824 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

1188 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 637



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 208 อําเภอเมือง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3) 1,400  ตร.ม.

1189 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 175 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหลุบหญ้าคา คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9 ตําบลดอนหัน - ทางหลวง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 208 อําเภอ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3) 1,400  ตร.ม.

1190 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 369 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 208 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,845 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3)

1191 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 230 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 638



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลดอนหัน - ตําบลพระลับ และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. 
 (ช่วงที่ 3)

1192 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 310 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองหญ้าแพรก คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 13 - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. 
หมายเลข 208 อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3)

1193 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 369 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 208 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,845 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

1194 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 230 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 639



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. 
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
(ช่วงที่ 3)

1195 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 230 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. 
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
(ช่วงที่ 3) 

1196 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 230 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต  บ้านหนองกระหนวน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 4 ตําบลโนนสมบูรณ์ - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 (ช่วงที่ 3) 

1197 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 370 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 640



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,850 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

1198 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 370 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,850 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

1199 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 440 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 230 - บ้านดงพอง และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลศิลา อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น 

1200 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 213 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,278 ตร.ม. 

1201 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 182 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 641



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหัน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 จังหวัดขอนแก่น 1,274  ตร.ม.

1202 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 225 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต   บ้านทางพาดปอแดง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 12  ตําบลโคกสําราญ  - และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  

1203 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 182 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านหัน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 จังหวัดขอนแก่น 1,274  ตร.ม.

1204 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 182 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองน้ําขุ่นเหนือ คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 642



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 หมู่ที่ 16 ตําบลบ้านหัน - ตําบล และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนศิลา อําเภอโนนศิลา พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,274  ตร.ม.

1205 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 182 ม. -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,274  ตร.ม.

1206 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 182 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 11 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,274  ตร.ม.

1207 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 182 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 643



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,274  ตร.ม.

1208 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 184 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลโนนพะยอม - บ้าน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตําบล พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
กุดเพียขอม อําเภอชนบท 1,288 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1209 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 184 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลปอแดง อําเภอชนบท -  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,288  ตร.ม.

1210 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 184 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 644



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ห้วยแก - บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังแสง อําเภอชนบท พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,288  ตร.ม.

1211 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 184 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลห้วยแก - บ้านโนนศิลา และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 8 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 จังหวัดขอนแก่น 1,288  ตร.ม.

1212 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 215 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,290 ตร.ม.

1213 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 343 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลชนบท - ตําบลกุดเพียขอม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,715 ตร.ม.

1214 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 343 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 645



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,715 ตร.ม.

1215 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 343 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลชนบท - บ้านห้วยค้อ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลโนนพะยอม กว่า 1,715 ตร.ม.
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

1216 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 184 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก  เมตร ไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลชนบท - บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 และปลอดภัย 0.50 เมตร หนา 0.04 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.

1217 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 343 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านกุดเพียขอมเหนือ คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 2 ตําบลกุดเพียขอม - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทางหลวงชนบทสายแวงใหญ่ - กว่า 1,715 ตร.ม.
กุดรู อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

1218 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 343 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 646



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลกุดเพียขอม - ตําบลบ้านแท่น และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,715 ตร.ม.

1219 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 298 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก  เมตร  หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 230  - บ้านผือ หมู่ที่ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 1,2 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง น้อยกว่า 1,788 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น  

1220 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาด 4 ช่อง 2.10x2.10 -                 -                     743,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยใหม่  คมนาคมที่สะดวก  เมตร ยาว 8 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตําบล และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ์  
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  

1221 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,630 -                 -                     4,989,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
12,21 - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง - อําเภอ น้อยกว่า 8,150 ตร.ม. 
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

1222 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 -                 -                     2,278,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านเกษตรก้าวหน้า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 647



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 หมู่ที่ 22 ตําบลท่าพระ - ตําบล และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนหัน อําเภอเมือง น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น  

1223 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านแฮด หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  ยาว 71 เมตร ช่วงที่ 2 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 240 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด  เมตร รวมความยาว 311
จังหวัดขอนแก่น    เมตร หนา 0.04 เมตร

 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,697 ตร.ม. 

1224 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 435 -                 -                     499,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด  น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น   

1225 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร มีไหล่ทางข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 648
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 บ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาจาน อําเภอสีชมพู ลาดยางไม่น้อยกว่า 
จังหวัดขอนแก่น 2,024 ตร.ม. 

1226 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาจาน - เขตตําบลหนองแดง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,024 ตร.ม. 

1227 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สาย ขก ถ 10018 บ้านหนองทุ่ม คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านวังขอนยม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,024 ตร.ม. 

1228 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 253 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซํายาง - เขตตําบลภูห่าน  อําเภอ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,024 ตร.ม. 

1229 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 649
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ตําบลบ้านใหม่ - เขตตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแดง อําเภอสีชมพู ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1230 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านใหม่ - เขตตําบลภูห่าน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. 

1231 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 - คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแดง อําเภอสีชมพู ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1232 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแดง อําเภอสีชมพู ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1233 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 255 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 650
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หนองแดง - เขตตําบลซํายาง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. 

1234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 692 -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตําบลศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาจาน อําเภอสีชมพู น้อยกว่า 3,460 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1235 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,073 -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 ,บ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตําบลศรีสุข - และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู กว่า 6,438 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1236 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 26 -                 -                     1,992,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลําน้ํา คมนาคมที่สะดวก เมตร (ชนิด 3 ช่วง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 651
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ห้วยทรายขาว บ้านโนนว่านไฟ และปลอดภัย ไม่มีทางเท้า) ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 3 ตําบลนาจาน - บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแดง
 อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

1237 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 -                 -                     4,280,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสง่า หมู่ที่ 9 ตําบลคําม่วง - และปลอดภัย เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตําบล พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 15,000 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1238 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 -                 -                     4,920,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 10051 (แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย  เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 4003 - บ้านนาคํา) อําเภอ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.

1239 ซ่อมเสริมผิวทางจราจรลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 -                 -                     2,500,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 652



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 สายจากทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2 ช่วงบ้านโคกกุง 
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแวงโสกพระ
 อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น -
 เขตติดต่อบ้านหนองบัวนาค 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

1240 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 900 -                 -                     2,280,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(คุ้มโนนทองหลาง) ตําบล และปลอดภัย (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โจดหนองแก - เขตติดต่อตําบล คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
เก่างิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 4,500 ตร.ม.

1241 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําลําห้วยสามหมอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถึง ลําน้ําชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
และบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น  4,690 ลบ.ม. พร้อม

บดอัดแน่น
1242 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําลําห้วยสามหมอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 481 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

ถึง ลําน้ําชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 653



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอ และปลอดภัย ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

 4,689 ลบ.ม. พร้อม
บดอัดแน่น

1243 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําลําห้วยสามหมอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถึง ลําน้ําชี (วังชาตรี) บ้านมูลนาค คมนาคมที่สะดวก  เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 หมู่ที่ 7 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอ และปลอดภัย ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

 4,690 ลบ.ม. พร้อม
บดอัดแน่น

1244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 550 -                 -                     495,000          495,000          495,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.

1245 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 -                 -                     7,000,000        7,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 654



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 1 008 บ้านยางคํา-บ้านเม็ง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 96,000 ตร.ม.

1246 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0010 บ้านหว้าโง๊ะ-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงน้อย อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

1247 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 11,000 -                 -                     6,000,000        6,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0072 บ้านเหล่านาดี-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กระเดื่อง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 88,000 ตร.ม.

1248 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 11,000 -                 -                     6,000,000        6,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 655



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 1 0062 บ้านทองหลาง- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโต้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 88,000 ตร.ม.

1249 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 -                 -                     5,000,000        2,730,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0059คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนม่วง-บ้านหนองปอ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 56,000 ตร.ม.

1250 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0042 บ้านลาน-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนหมากพริก อ.บ้านไผ่ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 64,000 ตร.ม.

1251 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 16,000 -                 -                     10,000,000      8,893,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 656



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ถ 1 0031 บ้านหนองน้ําใส-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกโก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 128,000 ตร.ม.

1252 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 -                 -                     6,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0076 บ้านหัน-บ้านดอนดู่ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 72,000 ตร.ม.

1253 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0024 บ้านหนองตาไก้-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ท่าช้างน้อย อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

1254 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 657



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านสะอาด-บ้านหนองตาไก้ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

1255 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0020 บ้านวังเพิ่ม-ศูนย์ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ศิลปาชีพโสกส้มกบ อ.สีชมพู มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 32,000 ตร.ม.

1256 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 1 0014 บ้านสันติสุข-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ศรีอุบล อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

1257 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                 -                     6,000,000        1,222,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 4050 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 658



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

แยกทางหลวงหมายเลข 2019- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านบ่อ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 64,000 ตร.ม.

1258 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                 -                     6,000,000        1,222,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 5033 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แยกทางหลวงหมายเลข ขก 4003 และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง บ้านนาคํา อ.อุบลรัตน์ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
 จ.ขอนแก่น กว่า 64,000 ตร.ม.

1259 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 -                 -                     7,000,000        7,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 3037 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองสองห้อง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดหอยกาบ อ.หนองสองห้อง มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 96,000 ตร.ม.

1260 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 659



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10078 บ้านเปือยน้อย-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองบัวลอง อ.เปือยน้อย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 64,000 ตร.ม.

1261 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                 -                     6,000,000        6,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0050 บ้านหนองโน-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทุ่งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

1262 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                 -                     6,000,000        6,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10037 บ้านขามป้อม-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

1263 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 13,500 -                 -                     8,000,000        8,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 660



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านกระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 108,000 ตร.ม.

1264 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0055 แยกทางหลวง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2-บ้านวังชัย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น กว่า 60,000 ตร.ม.

1265 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10058 แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2009-บ้านคอกคี อ.น้ําพอง มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 60,000 ตร.ม.

1266 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 661



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ถ 10004 บ้านหนองเสาเล้า- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านห้วยแสง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

1267 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 13,000 -                 -                     8,000,000        8,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1 0023 บ้านท่าช้าง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 104,000 ตร.ม.

1268 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                 -                     4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10047 บ้านนาง้อง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 40,000 ตร.ม.

1269 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 -                 -                     4,000,000        2,315,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 662



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ถ 1 0080 บ้านศรีเมือง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
น้ําซับ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

1270 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 -                 -                     2,500,000        1,834,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10075 บ้านหนองแวงห้วยทราย และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึงบ้านท่านางแนว อ.แวงน้อย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
 จ.ขอนแก่น กว่า 28,000 ตร.ม.

1271 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10011 บ้านหนองบัว-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คําหัวช้าง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 64,000 ตร.ม.

1272 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 -                 -                     4,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 663



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านตําแย-บ้านโนนกอก อ.พล และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

1273 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 -                 -                     6,000,000        6,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 3046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคกป่ากุง-บ้านหนองบัวนาค และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.พล จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 72,000 ตร.ม.

1274 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 -                 -                     4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10040 บ้านบ่อแก-บ้านพระบุ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 56,000 ตร.ม.

1275 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 -                 -                     3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 664



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10040 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเก่า อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 28,000 ตร.ม.

1276 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10012 บ้านดอนโมง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนฆ้อง  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

1277 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 -                 -                     5,000,000        2,736,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 56,000 ตร.ม.

1278 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 665



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10032 บ้านหนองผือ-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หัวช้าง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 64,000 ตร.ม.

1279 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10012 บ้านดอนโมง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โนนฆ้อง  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

1280 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 -                 -                     2,500,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองสองห้อง-บ้านดงเค็ง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 24,000 ตร.ม.

1281 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว6,000 -                 -                     4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 666



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองเม็ก-บ้านสําโรง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

1282 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                 -                     2,500,000        2,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 2039-บ้านห้วยโจด อ.กระนวน มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
 จ.ขอนแก่น กว่า 32,000 ตร.ม.

1283 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                 -                     2,500,000        2,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10034 บ้านเหล่าใหญ่-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองขาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

1284 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                 -                     3,500,000        3,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 667



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ถ 10034 แยกทางหลวง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2152- บ้านตอกเกี้ย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
 อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น กว่า 40,000 ตร.ม.

1285 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10049 บ้านคอกคี-บ้านกุดทิง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

1286 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 -                 -                     4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10046 บ้านโคกสูง-บ้านคําม่วง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 36,000 ตร.ม.

1287 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                 -                     3,500,000        3,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 ถ 10034 แยกทางหลวง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2152- บ้านตอกเกี้ย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
 อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น กว่า 40,000 ตร.ม.

1288 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                 -                     5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10049 บ้านคอกคี-บ้านกุดทิง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

1289 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 -                 -                     4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10046 บ้านโคกสูง-บ้านคําม่วง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 36,000 ตร.ม.

1290 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 -                -                    5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ถ 10001 บ้านสัมพันธ์-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองศาลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

1291 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10002 บ้านวังยาว-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทรัยพ์สมบูรณ์ อ.ชุมแพ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 36,000 ตร.ม.

1292 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                -                    3,500,000        3,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10006 บ้านโนนเมือง-บ้าน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแวงโสกพระ อ.พล มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
จ.ขอนแก่น กว่า 40,000 ตร.ม.

1293 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ขก  10041 บ้านโซ่ง-บ้าน และปลอดภัย 1.50 ม. หนา 0.50 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองยายเกลี้ยง อ.ชนบท หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
จ.ขอนแก่น น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.

1294 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                -                    2,800,000        2,800,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10016 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองนาคํา-บ้านขนวน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

1295 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10077 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านคอนฉิม-บ้านกุดหมากเห็บ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

24,000 ตร.ม.

1296 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                -                    2,700,000        2,700,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2120 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านหินกอง-บ้านหนองหวาย และปลอดภัย 1.00 ม. หนา 0.05 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1297 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 4107 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนงาม-บ้านโสกนาดี และปลอดภัย 1.00 ม. หนา 0.05 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม.

1298 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  2,000 -                -                    2,868,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยก คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ไหล่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงหมายเลข 230 -บ้าน และปลอดภัย ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
พรสวรรค์ ม.13 ต.บ้านเป็ด หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น
 อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 16,000ตร.ม.

1299 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                -                    2,500,000        2,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้าน คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หนองขี้เห็น ม. 6 ต.บ้านหัน และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา-บ้านแคนเหนือ ม.1 กรีตไม่ร้อยกว่า 24,000
 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ ตร.ม.
จ.ขอนแก่น

1300 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,000,000                   -            - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2012 คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองตาไก้-บ้านผาน้ําเที่ยง และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กรีตไม่ร้อยกว่า 24,000

ตร.ม.

1301 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่าช้าง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม. 9-บ้านโนนหว่านไฟ ม. 6 และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กรีตไม่ร้อยกว่า 24,000

ตร.ม.

1302 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว6,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 673



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โสกหาด ม. 9-บ้านอ่างทอง ม.1 และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กรีตไม่ร้อยกว่า 36,000

ตร.ม.

1303 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยก คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงหมายเลข 228-บ้าน และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดบัว ม.7 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู กรีตไม่ร้อยกว่า 24,000
จ.ขอนแก่น ตร.ม.

1304 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    2,500,000        2,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10063 บ้านแดงน้อย-บ้านค้อ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.เมือง  จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1305 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 674



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10068 บ้านสาวะถี-บ้านงิ้ว และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม.

1306 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว5,000 ม. -                -                    3,500,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10065 มิตรภาพ-บ้านโนน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม.

1307 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    2,500,000        2,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10060 บ้านโนนเรือง-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกอย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1308 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว5,000 ม. -                -                    4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 675



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10060 บ้านลาดเพียง-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองเซียงชุย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1309 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. -                -                    2,354,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10067 ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ธรรมเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
16,000 ตร.ม.

1310 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. -                -                    2,354,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10059 บ้านโนนกู่-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ป่าหวายนั่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
16,000 ตร.ม.

1311 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,500 ม. -                -                    2,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก  3189 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 676



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านท่อยน้อย-บ้านเนินทอง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
9,000 ตร.ม.

1312 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,200 ม. -                -                    1,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทาง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หลวงชนบท ขก 4008 -บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
8,400 ตร.ม.

1313 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,200 ม. -                -                    2,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 1003 บ้านวังยาว-บ้านห้วยซ่อ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
17,600 ตร.ม.

1314 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว6,000 ม. -                -                    4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 677



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ถ 1005 แยกทางหลวง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 201-บ้านโนนลาน พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์
 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

48,000 ตร.ม.

1315 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. -                -                    1,783,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2077 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านบัว-บ้านชัยพัฒนา อ.ชุมแพ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
8,000 ตร.ม.

1316 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว8,000 ม. -                -                    5,000,000        5,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10030 บ้านลาน-บ้านหิน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ลาดนาโน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
64,000 ตร.ม.

1317 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 678



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10056 บ้านนาคู-บ้านคําจั่น และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม.

1318 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก  5045 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แยกทางหลวงหมายเลข 1006- และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านวังตอ อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม.

1319 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว10,000 ม. -                -                    8,000,000        7,879,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10009คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองแก-บ้านนางซมแสง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
80,000  ตร.ม.

1320 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว1300 ม. -                -                    2,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 679



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ทางหลวงหมายเลข 12-บ้าน และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนดู่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 78,000

ตร.ม.

1321 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว1,300 ม. -                -                    1,502,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หวายหลึม - บ้านโคกสูง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
10,400 ตร.ม.

1322 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว1,300 ม. -                -                    2,000,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงหมายเลข 2062-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยแล้ง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
10,400 ตร.ม.

1323 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว1,300 ม. -                -                    1,502,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงคมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 680



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมายเลข 3010-บ้านโคกสูง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
10,400 ตร.ม.

1324 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10043คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ชนบท-บ้านห้วยไร่ อ.ชนบท และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1325 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10018 บ้านทุ่ม-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังขอนยม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1326 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10054 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 681



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านหนองไหล-บ้านหนองแสง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1327 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,000ม. -                -                    2,042,000                  -           - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10054 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองไหล-บ้านหนองแสง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

6,000 ตร.ม.

1328 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    2,500,000        3,427,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองกุงสว่าง-บ้านโนนสะอาด และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม.

1329 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,500ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองแสงคมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 682



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่นและปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
20,000ตร.ม.

1330 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. -                -                    2,036,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ปากช่อง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
8,000 ตร.ม.

1331 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10081 บ้านหนองแวงท่าวัด- และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแวงน้อย อ.แวงน้อย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์
จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

16,000  ตร.ม.

1332 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 683



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10074 บ้านโคกล่าม-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลุบกุง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
16,000  ตร.ม.

1333 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    4,000,000        4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 1020 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโสกนาก-บ้านวังหิน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000 ตร.ม.

1334 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000ม. -                -                    2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงหมายเลข 2297-บ้าน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังผือ-บ้านปอแดง อ.เปือยน้อย คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จ.ขอนแก่น 18,000 ตร.ม.

1335 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 684



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10033 บ้านหัน-บ้านป่าปอ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
32,000  ตร.ม.

1336 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10021 บ้านหัน-บ้านโคกกลาง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000  ตร.ม.

1337 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10013 บ้านโสกห้าง-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000  ตร.ม.

1338 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 685



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถ 10026 บ้านโคกสหกรณ์- และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000  ตร.ม.

1339 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10019 บ้านโคกสหกรณ์-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาหว้า อ.ภูเวียงจ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000  ตร.ม.

1340 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ถ 10025 บ้านทุ่มชมพู-บ้าน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดแคน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
24,000  ตร.ม.

1341 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. -                -                    3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 686



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

 ถ 10029 บ้านหนองกระแหล่ง- และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านแยกบ้านโคกไม้งาน อ.ภูเวียง พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์
 จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

24,000  ตร.ม.

1342 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. -                -                    2,975,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10006 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านน้ําซํา-บ้านโนนศิลา และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
8,000  ตร.ม.

1343 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. -                 -                     2,975,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10006 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านท่ากระบือ-บ้านวังสวาป และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
  อ .ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า
8,000  ตร.ม.

1344 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง6 ม. -                 -                     752,000                    - -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดอนหญ้านาง-บ้านโกทา คมนาคมที่สะดวก ยาว500 ม.ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 687



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย กว้างข้างละ 1.00 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม.

1345 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. -                 -                     8,870,000        8,870,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แบบผิวเรียบเคพซีลสาย ขก 2079 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองนาคํา-บ้านขนวน และปลอดภัย ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

1346 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,950 ม. -                 -                     6,138,000        6,138,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10048คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านนาง้อง-บ้านโนนหัวช้าง และปลอดภัย ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

1347 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,050 ม. -                 -                     3,512,000        3,512,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10053คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคกใหญ่-บ้านนาโพธิ์ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

1348 ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6.00 ม.ยาว 449 ม. -                 -                     1,329,040        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสระแก้ว ม.4 ต.หนองบัว- คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ท่าง หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านคําหัวช้าง ม.3 ต.ป่ามะนาว และปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กว่า 2,694 ตร.ม

1349 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขามป้อม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     1,000,000        1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1 ต.ขามป้อม-บ้านหนองแวง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ม.1,7 ต.หนองแวง อ.พระยืน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1350 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบ่อ ม.4 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,450 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.พระยืน-บ้านดอนเงิน ม.13 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย กว่า 14,700 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1351 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนบ่อ ม.4-บ้านนาล้อม ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1352 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระยืน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1-บ้านนาล้อม ม.3 ต.พระยืน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1353 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. -                 -                     462,000          462,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสะอาด ม.2 ต.เมืองเก่า-ถนน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1354 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 2,320 ม. -                 -                     394,000          394,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนบม ม.10-เขต ต.พระลับ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1355 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. -                 -                     382,000          382,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเป็ด ม.18-ต.บ้านหว้า อ.เมือง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1356 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 1,600 ม. -                 -                     463,000          463,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนตุ่น ม.15-ถนนเลี่ยงเมือง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1357 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 1,600 ม. -                 -                     127,000          127,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามเจริญ ม.8 ต.เมืองเก่า- คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1358 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกทางหลวงเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 371 ม. -                 -                     1,016,000        1,016,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมายเลข 12-บ้านโคกฟันโปง ม.4 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1359 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเป็ด ม.2 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 370 ม. -                 -                     1,000,000        1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.บ้านเป็ด-บ้านสะอาด ม.2 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1360 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 371 ม. -                 -                     1,082,000        1,082,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.15 ต.บ้านเป็ด-เชื่อมถนนเหล่านาดคีมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1361 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกฟันโปง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 -บ้านกอก ม.7 ต.บ้านเป็ด คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมเทศบาลนครขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1362 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพรสวรรค์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 20,000 -                 -                     1,000,000        1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.13 ต.บ้านเป็ด เชื่อม ต.เมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1363 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านพรสวรรค์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 22,000 -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.13 ต.บ้านเป็ด เชื่อม ต.เมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 691



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1364 ก่อสร้างถนนลาดยางชุมชน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม.ยาว 22,000 -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดวงตะวัน บ้านหนองโจด ม.8 คมนาคมที่สะดวก ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านเป็ด เชื่อม ต.เมืองเก่า และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1365 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเป็ด เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.18- เชื่อม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง คมนาคมที่สะดวก ยาว 230 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ยาว 600 ม.

1366 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทับบา ม.3 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 348 ม. -                 -                     1,000,000        1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.เมืองพล-ทางหลวงหมายเลข 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1,240 ตร.ม.

1367 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมายเลข 2 - บ้านบ่อตะครอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 ม.3 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2,480 ตร.ม.

1368 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมายเลข 207-บ้านโนนเหม่น ม.9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

1369 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแปน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.หนองแวงโสกพระ-ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชนบท และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

1370 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเรือ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.โจดหนองแก-บ้านโคกล่าม ม.4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

1371 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงชนบท- เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแวง ม.3 ต.โจดหนองแก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2,480 ตร.ม.

1372 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมายเลข 207-บ้านตําแย ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

1373 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลี่ยม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7 ต.เมืองพล-เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

1374 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมายเลข 207-บ้านทับบา ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

1375 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวคู ม.6 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.โสกนกเต็น-บ้านเตาเหล็ก ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2,480 ตร.ม.

1376 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเตาเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 848 ม. -                 -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.5 ต.โจดหนองแก-ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชนบท และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

5,088 ตร.ม.

1377 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 848 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
วังขอนพาด ม.2 ต.โจดหนองแก- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคกล่าม ม.4 ต.โสกนกเต็น และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.พล จ.ขอนแก่น 5,088 ตร.ม.

1378 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมายเลข 2-บ้านโคกกุง ม.11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองแวง โสกพระ อ.พล และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 2,480 ตร.ม.

1379 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด ม.1 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.เมืองพล-ทางหลวงชนบทบ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โสกนกเต็น ม.1 ต.โสกนกเต็น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.พล จ.ขอนแก่น 2,480 ตร.ม.

1380 ซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 2,640 ม. -                 -                     1,200,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโพงโพด ม.2 -บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเสาเล้า ม.9 ต.หนองเสาเล้า และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

1381 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 3,850 ม. -                 -                     10,857,000      -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนทองหลาง ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองไผ่ เชื่อมบ้านโป่งแห้ง ม.5 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23,100 ตร.ม.

1382 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 125 -                 284,000           -                    284,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
1027 - บ้านศิลา หมู่ที่ 18 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลศิลา อําเภอเมือง น้อยกว่า 500 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1383 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 -                 500,000           -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านใหม่ อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,289 ลบ.ม. 

1384 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,390 -                 500,000           -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 3 ตําบลภูห่าน - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซํายาง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,242 ลบ.ม. 

1385 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,390 -                 500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตําบลศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขตตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,242 ลบ.ม. 

1386 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 5 กม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถนนสายโสกม่วง ม.4 ต.พังทุย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมบ้านโนนสวรรค์ ม.10 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

1387 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4 กม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหัวดง ต.บ้านขาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านคอกคี ม.9 ต.บัวใหญ่ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

1388 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4.3 กม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนแดง ม.3 บ้านโคกเล้า คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.12 บ้านคําจั่น ม.6,15,16 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.บัวเงิน บ้านหนองบัวเงิน ม.8 
บ้านหัวบึง ม.3 ต.พังทุย อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น

1389 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2 กม. -                 -                     200,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านหินลาด คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.7 ต.พังทุย เชื่อมบ้านนาอ่าง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น

1390 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านทรายมูล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6 กม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1,2 เชื่อมบ้านท่ากระเสริม ม.5 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1391 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2.5  กม. -                 -                     3,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาขาม ม.6,13 ต.พังทุย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เชื่อมถนนบ้านหินลาด บ้านนาอ่าง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น

1392 ก่อสร้างถนนลาดยางสายแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2.4  กม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เคพซีลสายบ้านโคกใหญ่ ม.13 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยางบ้าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดงเรือง ม.5 ต.พังทุย อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น

1393 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1  กม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถนนสายบ้านสําโรง ต.บ้านขาม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมบ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซําสูง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1394 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2.5  กม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกใหญ่ ม.13 ต.บัวเงิน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหัวนาคํา ต.หัวนาคํา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

1395 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2  กม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกใหญ่ ม.9 ต.บัวเงิน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านหัวหนอง ต.บ้านฝาง อ.กระนวนและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1396 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3  กม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกใหญ่ ม.9 ต.บัวเงิน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านท่าลาด ต.หัวนาคํา อ.กระนวน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1397 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร -                 200,000           200,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 10.50 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แผ่นดินหมายเลข 2039 - และปลอดภัย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตําบ 7 เมตร ยาว 29 เมตร 
ลห้วยโจด อําเภอกระนวน หนา 0.15 เมตร ไม่มี
จังหวัดขอนแก่น ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. 
1398 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านพังทุย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1.5 ม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

 ม.12 เชื่อมถนนบ้านนาขาม - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหินลาด ต.พังทุย อ.น้ําพอง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1399 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 124 -                 400,000           -                    400,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยม่วง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน น้อยกว่า 744 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น 

1400 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองโก หมู่ที่ 6 ตําบลขามป้อม คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึง เขตตําบลหนองแวง อําเภอ ไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม.
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

1401 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 860 -                 200,000           -                    200,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลขามป้อม คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอเปือยน้อย - ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
2297 จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม.

1402 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  500 ม. -                 -                     -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านวังผือ ม.4-บ้าน คมนาคมที่สะดวก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาเสถียร ม.8 ต.ขามป้อม และปลอดภัย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 2,500  ตร.ม.

1403 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากทางหลวง 2297-ถนนสาย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านโนนเหลื่อม ม.4-บ้าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
วังหิน ม.2 ต.สระแก้ว
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

1404 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านโสกนาค ม.6-บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยโป่ง ม.5 ต.วังม่วง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

1405 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. -                 -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านโนนเหลื่อม ม.4 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เปือยน้อย-บ้านวังหิน ม.2 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น

1406 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. -                 -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านหัวขัว ม.7- คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านเปือยน้อย ม.2 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น

1407 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสายบ้านวังหิน ม.2 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.สระแก้ว-บ้านดอนนาโน ม.6 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น

1408 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                 -                     -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กสายบ้านหนองโก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.6 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย- และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 850 ตร.ม.

1409 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามป้อม ม.1-บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ส้มป่อยใหญ่ ม.2 ต.ขามป้อม และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

1410 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยแร่ ม.7-บ้านห้วยโป่ง ม.5 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1411 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,500 ม. -                 -                     -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองโก ม.6-บ้านหินฮาว คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ม.7 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1412 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเปาะ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 900 -                 300,000           300,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 12 ตําบลหนองสองห้อง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนธาตุ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอหนองสองห้อง ไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น 

1413 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเมย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 -                 400,000           400,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองสองห้อง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองห้อง ไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. 
 จังหวัดขอนแก่น 

1414 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสังข์ ม.7 อ.ชนบท- คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1415 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.ชนบท-บ้านละว้า ม.5 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 1,684 ลบ.ม.
จ.ขอนแก่น

1416 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแท่น ม.1 ต.บ้านแท่น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1417 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนดู่น้อย ม.10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขต ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 1,684 ลบ.ม.
จ.ขอนแก่น

1418 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโซ่ง ม.1 ต.ห้วยแก - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1419 ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                 350,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 305 ม. ดินถมสูง 0.80 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ 745 ม. ดินถมสูง 0.80 ม.
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รวมความยาว 1,0580 ม.

หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 5,544 ลบ.ม

1420 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคุ้มโนนสะอาด ม.10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ชนบท อ.ชนบท- เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 1,684 ลบ.ม.
จ.ขอนแก่น

1421 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                    1,500,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1422 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 450  ม. -                 -                     -                    3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลด์คอนกรีตบ้านคุ้มน้อย คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.3 ต.ชนบท - บ้านห้วยไร่ และปลอดภัย 2,200  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม.1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น

1423 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 6,000 ม. -                 -                     -                    4,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลด์คอนกรีตสายบ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โนนสะอาด ม.6 ต.ปอแดง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ชนบท - เขต อ.โนนศิลา
จ.ขอนแก่น

1424 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                 -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกพระ ม.4 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ชนบท - เขต อ.โคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1425 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ชนบท - ต.เมืองเพีย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1426 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองไฮ ม.3 ต.ปอแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ชนบท - อ.แวงใหญ่ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1427 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแต้ ม.8 ต.ปอแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ถึงบ้านแฮด ม.2 ต.บ้านแท่น และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1428 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยไร่ใต้ ม.1 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงเขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น 1,684 ลบ.ม.

1429 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. - - -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงเขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  3,478   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1430 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. - - -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยยาง ม.7 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ่ และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  3,478   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1431 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. - - -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสังข์ ม.7 ต.กุดเพียขอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ถึงบ้านห้วยไร่ใต้ ม.1 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  3,478   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น

1432 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. - - -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทุ่มห้วย ม.3 ต.ห้วยแก - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ปอแดง อ.ชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  3,478   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1433 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. - - -                    2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คุ้มกกโก ม.10 ต.ชนบท - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  3,478   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1434 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. - - -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนข่า ม.7 ต.ชนบท - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  3,478   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1435 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านวังใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,169 ม. -                 -                     5,810,000        5,810,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถึงบ้านดงสะคร่าน ม.7 ต.วังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1436 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ากล้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. -                 -                     3,850,000        3,850,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.5 ต.โนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.7 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1437 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคอม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,570 ม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 ม.1 ต.โนนคอม - บ้านนาน้ําซํา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ม.5 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1438 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. -                 -                     825,000          825,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นกทา ม.7 ต.โนนคอม-บ้านสว่าง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสูง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1439 ซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกเททับ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,223 ม. -                 -                     1,900,000        1,900,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตบ้านหนองบัวทอง ม.8- คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านนาน้ําซํา ต.ภูผาม่าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

1440 ก่อสร้างถนน คสล.ประสานมิตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 750ม. -                 -                     1,582,000        1,582,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.5-ม.6 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1441 ก่อสร้างถนน คสล.สายตาดโตน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,791 ม. -                 -                     1,582,000        1,582,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1442 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ รวมระยะทาง 4 ปี ยาว -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถนนสายบ้านหนองหว้า ม.10,13 คมนาคมที่สะดวก 2.6 กม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ทรายมูล เชื่อมบ้านหนองนกเขียน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม.6 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น

1443 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบะแค เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 645                  -            250,000 -                 250,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลแวงใหญ่ - บ้าน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสวรรค์ ตําบลคอนฉิม อําเภอ และปลอดภัย คลุกไม่น้อยกว่า 322.50 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1444 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.                  -                      - 2,000,000        2,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนใหญ่ ม.2 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แดงใหญ่ ม.5 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1445 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.                  -                      - 2,000,000        2,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกสว่าง ม.7 ต.คอนฉิม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ถึงบ้านห้วยยาง ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1446 ลงลูกรังถนนสายบ้านหนองแขม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 ม.3 เชื่อมบ้านบะแหบ ม.10 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1447 ลงลูกรังถนนสายบ้านหนองหอย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7 ต.แวงน้อย เชื่อมบ้านโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1448 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านโนนทองหลาง ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ละหานนา - บ้านโนนสําราญ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

1449 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนทองหลาง ม.6 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านรวง ม.4 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1450 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกสูง ม.10 ต.ละหานนา อ.แวงน้อยคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อ ต.แวงน้อและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1451 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านทุ่งมน ม.3 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านรวง  ม.4 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1452 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากบ้านทุ่งมน ม.3 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านลาด ม.6 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1453 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านสันติสุข ม.10 (ถนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมายเลข 2046) - บ้านหลุบกรุง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

1454 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านพระเจ้า ม.9 - บ้านหัน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1455 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460                  -            400,000 400,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโพนงาม ม.4 ต.ท่านาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แนว - ตําบลแวงน้อย อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,160 ลบ.ม.

1456 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกล่าม ม.1 ต.ท่าวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - บ้าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลุบกุง ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

1457 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านดอนหัน ม.2 ต.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านหนองม่วง ม.2 ต.ทางขวาง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1458 ลงลูกรังถนนสายบ้านแวงน้อย ม.1 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.แวงน้อย - บ้านหนองแวง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ห้วยทราย ม.2 ต.ละหานนา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1459 ลงลูกรังถนนสายบ้านแวงน้อย ม.1 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.แวงน้อย - บ้านหัวนา ม.4 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1460 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองสะแบล ม.5 ต.ละหานนา คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงบ้านโนนเขวา ต.ท่านางแนว และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1461 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหญ้าคา ม.7 ต.ละหานนา -บ้านคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หนองตลาดใต้ ต.ละหานนา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1462 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนบก ม.5 ต.ทางขวาง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1463 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนงิ้ว ม.3 ต.ทางขวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ไปด้านหลังสหกรณ์การเกษตร และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1464 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.                  -                      - -                 500,000          -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกล่าม ม.1 ต.ท่าวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - บ้าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลุบกุง ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

1465 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม. -                 -                     1,950,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองกอย ม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 716
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ต.แดงใหญ่-บ้านงิ้ว ม.19 ต.สาวะถี และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1466 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม. -                 -                     1,950,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10068คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว อ.เมือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1467 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. -                 -                     1,980,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองหลุบ ม.8 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1468 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม. -                 -                     1,925,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนรัง ม.16 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1469 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. 1,980,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 717
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ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1470 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. 1,980,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านม่วง ม.14 ต.บ้านทุ่ม - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางลาดยาง (สายบ้านทุ่ม-บ้าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองกอย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1471 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม. 1,925,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1472 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. 1,980,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1473 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม. 1,925,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1474 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม. -                 -                     1,950,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10068คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 718
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บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว อ.เมือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1475 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                 -                     -                    1,970,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านงิ้ว คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.9,19 ถึงบ้านหนองปิง ม.10,18 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ต.สาวะถี -- ทางหลวงชนบท
หมายเลข 2009 อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น

1476 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                 -                     -                    1,970,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายขก 3238 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายนั่ง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1477 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                 -                     -                    1,970,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายขก ถ 10061คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อ.เมือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1478 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. -                 -                     -                    1,980,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองหลุบ ม.7 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1479 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม. -                 -                     -                    1,925,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1480 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. -                 -                     -                    1,980,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองกอย ม.3,9 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 ต.แดงใหญ่ ถึง ต.สาวะถี อ.เมือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จ.ขอนแก่น

1481 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม. -                 -                     -                    1,925,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1482 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. -                 -                     -                    1,980,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 720
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ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1483 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4 กม. -                 -                     2,960,000        2,960,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองชมภู ม.10 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โสกใหญ่ ม.5 ต.บ้านโคก -ทางหลวง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แผ่นดินสาย 2284 อ.โคกโพธิ์ไชย
จ.ขอนแก่น

1484 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  5 กม. -                 -                     3,700,000        3,700,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองชมภู ม.10 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนคูณ ม.6 ต.บ้านโคก - บ้านซับแดและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม.5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย
จ.ขอนแก่น

1485 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 -                 400,000           -                    400,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนคูณ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก - บ้าน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซับแดง หมู่ที่ 5 ตําบลซับสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 3,672 ลบ.ม. 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

1486 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  2.4 กม. -                 -                     1,776,000        1,776,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนาตับเต่า ม.4 ต.ซับสมบุรณคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 721



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 2284 

1487 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  2.4 กม. -                 -                     987,000          987,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบสายบ้านนายาว ม.4 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229

1488 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  1.6 กม. -                 -                     658,000          658,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบสายบ้านโนนสะอาด ม.6 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.นาแพง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229

1489 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  4 กม. -                 -                     1,645,000        1,645,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบสายบ้านหนองหญ้ารังกา ม.5คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.โพธิ์ไชย - บ้านหนองหญ้าปล้อง มและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย
จ.ขอนแก่น

1490 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  2 กม. -                 -                     822,500          822,500          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบสายบ้านหินตั้ง ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 722



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ต.ซับสมบูรณ์ -ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229

1491 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     490,000          490,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสว่าง ม.8 ต.ซับสมบูรณ์- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1492 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,400 ม. -                 -                     1,716,000        1,716,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229

1493 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     572,000          572,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาจาน ม.1 ต.ซับสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229

1494 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     572,000          572,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านแก้งคร้อ ม.2 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 723



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมายเลข 229

1495 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. -                 -                     429,000          429,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสงแดง ม.4 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โคกโพธิ์ไชย - ถนนสายหนองหวายและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองโน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น

1496 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3.7 กม. -                 -                     455,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสามหมอ ม.1 ต.โพธิ์ไชย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านซับเจริญ ม.10 ต.ซับสมบูรณ์ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น-บ้านนาฮี ต.ศรีสําราญ
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

1497 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม. -                 -                     -                    369,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาตับเต่า ม.4 ต.ซับสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - บ้าน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองแดง ต.ศรีสําราญ 
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

1498 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3.5 กม. -                 -                     430,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 724



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองโน ม.5 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

1499 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - 2,000,000        -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศรีอุบล ม.5 ต.บ้านใหม่ - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1500 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - 2,000,000        -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1501 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - 2,000,000        -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนหว่านไฟ ม.3 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ-อุดร และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1502 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - 2,000,000        -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองแดง ม.1 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ-อุดร และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1503 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - -                 2,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 725
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ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1504 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - -                 2,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเบ็ญจวัลย์ ม.9 ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1505 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.                  -                      - -                 2,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนทัน ม.13 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1506 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,499 ม. -                 -                     5,747,700       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คําสมบูรณ์ ม.10 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านห้วยยาง ม.5,15 ต.ดงเมืองแอม
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 5078

1507 ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. -                 -                     1,750,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านคําสมบูรณ์ ม.10 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น เชื่อมบ้านนางิ้ว ต.นางิ้ว
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 4049

1508 ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,108 ม. -                 -                     1,750,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น เชื่อมบ้านนางิ้ว ต.นางิ้ว
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 4003

1509 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3.4 กม. -                 -                     2,000,000       2,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ศาลาดิน ม.7 ต.ขนวน เชื่อมต่อ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนลาดยางสาย 2133 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1510 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2.5 กม. -                 -                     2,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองหอย ม.7 ต.บ้านดคก เชื่อมตอ่คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนลาดยางสายบ้านขนวน ม.1 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ขนวน - อ.ภูเวียง

1511 ก่อสร้างถนนดินรอบบึงห้วยน้ําไหล เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 530 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
(ตอนที่3) บ้านสะอาด ม.4-5 คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูง 1.50 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1512 ซ่อมแซมถนนรอบบึงหนองนาคํา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 11.4 กม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.บ้านโคก อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่นคมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1513 ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายโคกเปี้ย- เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 990 ม. -                 -                     2,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางเลี่ยงเมือง) บ้านโคกเปี้ย ม.5 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1514 ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านค้อ- เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. -                 -                     3,000,000       3,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เนินทอง) บ้านค้อ ม.3 ต.บ้านค้อ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1515 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. -                 -                     4,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองพลวง ม.6 - บ้านโคกสงเปือย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.4 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1516 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                8,800,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนสมบูรณ์ ม.2 ต.นาหว้า - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โนนพัฒนา ม.3 ต.หนองกุงเซิน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

1517 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม. -                 -                     -                8,800,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โสกห้าง ม.9 - บ้านโนนอุดม ม.6 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1518 ซ่อมแซมถนนลาดยางจากสามแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,900 ม. -                 -                     10,800,000      -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกสูง บ้านดินดํา ม.7 - แยกไปบ้านคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดดุก ม.3 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1519 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,450 ม. -                 -                     -                9,800,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดินดํา - บ้านเรือ (ส่างกกเดื่อ) ม.9 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1520 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                 -                     10,000,000      -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เชื่อมระหว่างบ้านหนองกุงธนสาร คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ท.12 - บ้านหัน ม.14 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

1521 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                 -                     -                4,400,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังขอนแดง ม.8 ต.หนองกุงธนส คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงบ้านอ่างศิลา ม.6 ต.สงเปือย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

1522 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                 -                     -                6,600,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
นาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1523 ก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบที่ทํากาเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                 -                     -                3,928,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1524 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 7 กม. -                 -                     2,000,000       2,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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โคกสําราญ ต.โคกสําราย อ.บ้านแฮดและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1525 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเมืองเพเีพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                 -                     2,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.เมืองเพีย - บ้านเป้า ต.บ้านไผ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1526 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                 -                     -                2,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองนางขวัญ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1527 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 5 กม. -                 -                     -                500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ละว้า ต.เมืองเพีย - บ้านเป้า ต.บ้านไคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1528 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านแฮด เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 -                 350,000           -                -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด - บ้านโนน คมนาคมที่สะดวก เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
พันชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 5,544 ลบ.ม.

1529 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 1 กม. -                 -                     -                1,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านละว้า ต.เมืองเพีย - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1530 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                 -                     1,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงบ้านปอบิด เขตเทศบาลเมือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านไผ่ 

1531 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 713 ม. -                 -                     1,880,000       1,880,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เส้นบ้านถนนงาม ม.2 - บ้านหนองไฮคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.3 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1532 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 640 ม. -                 -                     1,663,000       1,663,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัวนากลาง ไปบ้านขอนสัก ม.4 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ค.โนนศิลา (ช่วงบ้านหลุบคา ม.7- และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านขอนสัก ม.4)

1533 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. -                 -                     885,000          885,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัวฝาย ม.6 ต.เปือยใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1534 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                 -                     6,200,000       6,200,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เชื่อมต่อระหว่างบ้านห้วยแคน  ม.4 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองขี้เห็น ม.6 ต.บ้านหัน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

1535 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. -                 -                     200,000          200,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านชาด ม.5 - หนองนาฮี คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1536 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     1,335,000       1,335,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัน ม.1 ต.บ้านหัน - ป่าไผ่หวานคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1537 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาศรี ม.12 ต.สะอาด อ.น้ําพองคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1538 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําบง ม.11 - ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1539 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําบง ม.8,9 ต.สะอาด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1540 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําบง ม.11 ต.สะอาด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1541 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาศรี ม.12 ต.สะอาด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1542 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.สะอาด - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1543 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ค้อท่าโพธิ์ ม.7 ต.สะอาด อ.น้ําพอง -คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1544 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนายม ม.2 ต.หนองกุง อ.น้ําพองคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่นและปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1545 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําแก่นคูณน้อย ม.8 ต.ม่วงหวานคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.น้ําพอง - ถนนสาย 2109 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1546 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านม่วงหวาน ม.1 ต.ม่วงหวาน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.น้ําพอง -ถนนสายน้ําพอง- และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อุบลรัตน์ (2109)

1547 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังชัย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.6 เชื่อม ต.หนองกุง อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1548 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกกลางเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.12 ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 735
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และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1549 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยเสือเต้น ม.16 ต.น้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนสายน้ําพอง -อุบลรัตน์ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1550 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านห้วยเสือเต้น ม.3 ต.น้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนมิตรภาพ (2) และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1551 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านวังชัย ม.6 ต.วังชัย - บ้านนายม คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(หลังคลองชลประทาน) และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1552 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําบง ม.9 ต.สะอาด - ถ.มิตรภาคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1553 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -                 -                     500,000          500,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านเสียว ม.13 - บ้านนาเรียง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 736
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หนองกุง ต.วังชัย อ.น้ําพอง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1554 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. -                 -                     1,000,000       1,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโคกกลาง ม.12 - ต.วังชัย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อม ต.น้ําพอง (หลังคลองชลประทาน) และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1555 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -                     1,000,000       1,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.9 ต.น้ําพอง -บ้านนาเรียง ม.5,9 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1556 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                 -                     -                1,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาคมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.8,12,14,15 ต.วังชัย อ.น้ําพอง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1557 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                 -                     2,000,000       2,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แบบผิวเรียบสายโคกสูง - คํามืด คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.น้ําพอง เชื่อม ต.คําม่วง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

1558 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                 -                     -                2,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แบบผิวเรียบสายบ้านวังชัย - ท่าเม่า คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 737
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ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1559 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. -                 -                     1,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แบบผิวเรียบสายบ้านโคกกลาง ม.8, คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
14,15 เชื่อม บ้านหัวบึง ต.พังทุย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

1560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ ระยะทาง 850 ม. -                 -                     1,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผิวเรียบบ้านหนองอ้อม ม.5 ต.สะอา คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1561 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. -                 -                     1,000,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุ่ม - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

1562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 520 ม. -                 -                     1,300,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสะอาด ม.10 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 738
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โนนสวรรค์ ม.11 ต.หนองน้ําใส และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เชื่อมต่อ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น

1563 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนหมาก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. -                 -                     1,990,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พริก ม.2 ต.แคนเหนือ - บ้านลาน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.4,5,6 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1564 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองตับเตเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. -                 -                     1,999,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7-บ้านสร้างเอี่ยน ม.8 ต.ป่าปอ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.บ้านไผ่ เชื่อมต่อบ้านวังยาว ม.5 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

1565 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเสือเฒ่า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. -                 -                     1,990,000       -                -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.77 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่-บ้านวังยาว คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4ม. ยาว 650 ม. -                 -                     -                1,300,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านสว่าง ม.8 (เส้นหลังโรงเรียน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 739
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บ้านสว่าง) - บ้านหินลาด ม.7 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.หินตั้ง เชื่อมพื้นที่ จ.มหาสารคาม

1567 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุดเชือก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. -                 -                     -                1,990,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.10 ต.บ้านลาน-บ้านหินลาด ม.7 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1568 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคกกลาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. -                 -                     -                1,990,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ - ทาง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แยกบ้านหนองตับเต่า ม.7 ต.ป่าปอ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ (เส้นไป อ.หนองสองห้อง)

1569 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. -                 -                     -                1,990,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.หนองน้ําใส และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

1570 ซ่อมแซมถนนลาดยางรอบแก่ง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                 -                     2,000,000       2,000,000       -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดโดก ต.บ้านโต้น อ.พระยืน คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1571 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6,700 ม. -                 -                     841,900          841,900          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหนองเขียด ม.9 ต.หนองเขียด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าบึง และปลอดภัย 4 ปี ๆ ละประมาณ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ห้วยแย้  315 ม.

1572 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 9,300 ม. -                 -                     588,000          588,000          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.โนนสมบูรณ์คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง เชื่อมบ้านแสงสว่าง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

1573 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6,600 ม. -                 -                     417,450          417,450          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําป่าก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น เชื่อม และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี 
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

1574 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,300 ม. -                 -                     398,475          398,475          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านป่าเปือย ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นางิ้ว และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

1575 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 10 กม. -                 -                     632,500          632,500          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.หนองกุงศรี และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

1576 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 5 กม. -                 -                     316,250          316,250          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.หนองกุงศรี และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

1577 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 6,906 ม. -                 -                     436,804          436,804          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นางิ้ว และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

1578 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 8,019 ม. -                 -                     507,201          507,201          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านหัวฝาย ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นางิ้ว และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

1579 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 5,760 ม. -                 -                     364,320          364,320          -               ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านคําป่าก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.หนองกุงศรี และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

1580 สัมมนาติดตามและประเมินผลการ 1.เพื่อทําความเข้า  -จัดสัมมนาการใช้บังคับ -                 -                     200,000          200,000          -                   ผู้เข้าร่วมสัมมน1. สามารถกําหนด สํานักการช่าง
บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นใจแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงผังเมืองรวม ไม่น้อยกว่า แนวทางการพัฒนา

กับ อปท.ในเขต จังหวัดขอนแก่น สําหรับ ร้อยละ 85 การวางผังเมืองใน
จังหวัดขอนแก่นใน ผู้แทน อปท.และหน่วย ระดับต่าง ๆ
ฐานะเจ้าพนักงาน งานที่เกี่ยวข้อง รวม 2. มีความรู้ความเข้าใจ
ท้องถิ่นในการควบ 250 คน กระบวนการและ
คุมการปฏิบัติให้เป็น ขั้นตอนตามกฎหมาย
ไปตามผังเมือง
2.เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติตามผัง
เมืองรวมจังหวัด
ขอนแก่น 

1581 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. -                 -                     -                    -                    4,419,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ทางหลวงหมายเลข 2131-บ้าน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เหล่าโพนทอง ม. 12 ต.บ้าน คอนกรีตไม่น้อยกว่า
หนองหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 10,200  ตร.ม.

1582 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                 -                     -                    -                    2,727,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม. 5 ต.บ้านโนน-บ้านโสกขาแก้ว และปลอดภัย ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

1583 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                 -                     -                    -                    3,355,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีตสาย บ้านหนองขี้เห็น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม. 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา-บ้าน และปลอดภัย ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แคน เหนือ ม.1  ต.แคนเหนือ ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

1584 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -             -                     -                    -                    2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2012 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองตาไก้-บ้านผาน้ําเที่ยง และปลอดภัย ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

1585 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -             -                     -                    -                    2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่าช้าง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 744
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ม. 9-บ้านโนนหว่านไฟ ม. 6 และปลอดภัย ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

1586 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. -             -                     -                    -                    3,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโสกหาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม. 9-บ้านอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน และปลอดภัย ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.

1587 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -             -                     -                    -                    2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงคมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 228-บ้านกุดบัว ม.7 และปลอดภัย ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

1588 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. -             -                     -                    -                    2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตตอนท่าพระ-บ้าน คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.

1589 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -             -                     -                    -                    2,500,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10063คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 745
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บ้านแดงน้อย-บ้านค้อ อ.เมือง และปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.

1590 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  2,000 -             -                 -                    -                    2,800,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลว คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ไหล่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมายเลข 230 -บ้านพรสวรรค์ ม.13และปลอดภัย ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น

ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 16,000ตร.ม.

1591 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว1,600 ม. -             -                 -                              - 2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเม็ง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านเหมือดแอ่ อ.หนองเรือ และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟัลต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 จ.ขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 96,000

ตร.ม.

1592 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว900ม. -             -                 -                    -                    1,849,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังหว้า- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 746
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เทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

5,400  ตร.ม.

1593 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง6 ม. -             -                 -                    -                    2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดอนหญ้านาง-บ้านโกทา คมนาคมที่สะดวก ยาว500 ม.ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย กว้างข้างละ 1.00 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม.

1594 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ําซับ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 -                 500,000           -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลท่านางแนว คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอแวงน้อย - บ้านป่าไม้งาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1595 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 2.10 เมตร -                 -                     -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสือเต้น บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูง 2.10 เมตร ยาว 4 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 747
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ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ และปลอดภัย เมตร จํานวน 2 ช่อง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น -
ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ  อําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

1596 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 795 ม. -                 -                     -                    -                    68,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยบาก หมู่ที่ 6 เทศบาลตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง - บ้านโนนทอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลคําม่วง  อําเภอเขาสวนกวาง กว่า 632 ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น 

1597 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                 -                     -                    -                    42,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โคกสว่าง หมู่ที่ 8 เทศบาลตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขาสวนกวาง - ตําบลคําม่วง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเขาสวนกวาง กว่า 397 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแก่น 

1598 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                 -                     -                    -                    315,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทุ่งโพธิ์ชัย (น้ําตกสาริกา) หมู่ที่7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,385 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 748



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ยาว 1,300 เมตร
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จังหวัดอุดรธานี มีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย

กว่า 2,929 ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยเรียบ

1599 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 287 -             -                 -                    -                    495,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายจากบ้านดินดํา ม.1,7 ต.ดินดํา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

และตีเส้นผิวจราจร

1600 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 175 -             -                 -                    -                    498,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายโสกเสือ - อบต.ทุ่งชมพู ต.ทุ่งชม คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1601 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 287 -             -                 -                    -                    425,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 749



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
และตีเส้นผิวจราจร

1602 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -             -                 -                    -                    485,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตําบลนาหคมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึง ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวี และปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

1603 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -             -                 -                    -                    485,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาหว้า - ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียงและปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

1604 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -             -                 -                    -                    485,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาย ขก 2025 -โสกห้าง - ทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

1605 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -             -                 -                    -                    485,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8  ตําบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 750



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

นาหว้า  - ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียและปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

1606 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 225 ม. -             -                 -                    -                    494,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู - (ช่วงไป คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองโน) อําเภอภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,800 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

1607 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 195 ม. -             -                 -                    -                    437,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สาย ขก 3211 ทุ่งชมพู - กุดแคน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,560 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

1608 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. -             -                 -                    -                    497,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
จากถนนบ้านโคกหนองขาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตําบล และปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ในเมืองอําเภอเวียงเก่า ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1609 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. -             -                 -                    -                    497,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยทรายตําบลสงเปือย - บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 751



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบล และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ภูเวียง อําเภอภูเวียง 875 จร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1610 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง เพื่อให้ราษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -                 -                     -                    -                    499,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ 10 ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,754 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และปลอดภัย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หินคลุกไม่น้อยกว่า
1,156 ลบ.ม.

1611 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 -                 500,000           -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ซําจําปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดงลาน - เขตตําบลบริบูรณ์ และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,289 ลบ.ม. 

1612 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านศรีสุข เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,950 -                 500,000           -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่13 ตําบลศรีสุข - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,239 ลบ.ม. 

1613 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. -             -                 -                    -                    488,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตําบลพังทุย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 752
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย น้อยกว่า 835 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บัวเงินอําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

1614 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 13 ม. -             -                 -                    -                    750,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสียว บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง และปลอดภัย 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น

1615 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 ม. -             -                 -                    -                    650,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กระจาย ช่วงบ้านหนองคลองน้อย คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 4 ตําบลวังหิน - บ้านสําโรง และปลอดภัย 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 1 ตําบลสําโรง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1616 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. -             -                 -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเรือ - ทางหลวงแผ่นดิน 12 และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 (ถนนมลิ-วรรณ) อําเภอหนองเรือ ตร.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1617 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,285 -             500,000           -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 753
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ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,816 ลบ.ม. 

1618 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 940 -             500,000           -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพ็ก - พื้นที่ป่าโคกหมาจอก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 4,662 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแก่น

1619 ปรับปรุงถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว -             -                 -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 2,170 ม. หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสะอาด '- บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 และปลอดภัย หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,350 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ ลบ.ม.
 จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

2,000 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,545 
ลบ.ม.

1620 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 270 ม. -             -                 -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
(เคพซีล) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีผิวจราจรลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลบ้านโต้น - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น

1621 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสามหมอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,580 ม. -             -                 -                    -                    495,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย - บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซับสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 2,051 ลบ.ม. พร้อมบด

อัดแน่น

1622 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้า เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 5,710 ม. -             -                 -                    -                    495,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
รังกา หมู่ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไชย - บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ซับเจริญ หมู่ที่ 10 ตําบล และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย 4,539 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
จังหวัดขอนแก่น เรียบ

1623 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบ้านโคกกุง เพื่อให้ราษฎรมีการ ขุดลอกผิวจราจร พร้อมปู -             -                 -                    -                    7,880,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 - บ้านหนองบัวนาค เขต อบต. คมนาคมที่สะดวก ผิว AC ใหม่ กว้าง 6-8 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองแวงโสกพระ และปลอดภัย ยาว 2,000 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1624 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -             -                 -                    -                    1,087,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านกุดน้ําใส หมู่ที่ 1 - แยก คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ทางหลวงหมายเลข 2109 ตําบล และปลอดภัย กว่า 1,625 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

1625 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -             -                 -                    -                    540,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านกุดน้ําใส กม.3 หมู่ที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย กว่า 807 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น

1626 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -             -                 -                    -                    638,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตําบล และปลอดภัย กว่า 962 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

1627 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -             -                 -                    -                    342,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย กว่า 512 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโคกสูง เทศบาลตําบลโคกสูง 
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

1628 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. -             -                 -                    -                    1,917,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายแสงเทียน หมู่ที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง - ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
โคกสูง  อําเภออุบลรัตน์ กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 3,550 ตร.ม. และติดตั้ง

ป้ายชื่อโครงการ

1629 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 710 ม. -             -                 -                    -                    1,948,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลกุดน้ําใส - ตําบลน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

3,550 ตร.ม. และติดตั้ง
ป้ายชื่อโครงการ

1630 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -             -                 -                    -                    1,673,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คลองชลประทาน บ้านหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ้อน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลกุดน้ําใส - และปลอดภัย ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 4,725 ตร.ม.

1631 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. -             -                 -                    -                    6,870,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ตําบลบ้านดง - ถนนลาดยางทาง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หลวงชนบทอําเภออุบลรัตน์ ฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 12,600 ตร.ม.

1632 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. -             -                 -                    -                    4,600,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ติกคอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลบ้านดง - บ้านเล้า หมู่ที่ 5 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ ฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 8,400 ตร.ม.

1633 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ โดยรื้อผิวจราจรเดิมเสริม -             -                 -                    -                    8,577,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน คมนาคมที่สะดวก หินคลุก 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งโป่ง และปลอดภัย กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ถึงตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
จังหวัดขอนแก่น หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า
21,000 ตร.ม.

1634 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ โดยรื้อผิวจราจรเดิมเสริม -             -                 -                    -                    6,136,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านดง หมู่ที่ 2,3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หินคลุก 0.10 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บ้านดง อําเภอน้ําพอง - บ้าน และปลอดภัย กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตําบลสะอาด หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
 อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น ละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่

ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

1635 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังผือ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. -             -                 -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หมู่ที่ 4,9 ตําบลขามป้อม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เปือยน้อย - เขตตําบลป่าปอ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1636 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -             -                 -                    -                    721,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 - บ้าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 ตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน 1,020 ตร.ม.
หมายเลข 208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1637 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 260 ม. -             -                 -                    -                    759,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงซํา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน เชื่อม และปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้านโสกขาแก้ว ตําบลห้วยเตย 1,300 ตร.ม. และติดตั้ง
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย

1638 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -             -                 -                    -                    9,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดเข้ หมู่ที่ 1 - บ้านยอดห้วย คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองไผ่ และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 24,000 ตร.ม.

1639 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -             -                 -                    -                    9,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
พรสวรรค์ หมู่ที่ 9 - บ้านโนน คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สะอาด หมู่ที่ 7 ตําบลหนองไผ่ และปลอดภัย 18,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

1640 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -             -                 -                    -                    9,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ห้วยบง หมู่ที่ 6 - บ้านยอดห้วย คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองไผ่ อําเภอ และปลอดภัย 18,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

1641 ปรับปรุงถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) เพื่อให้ราษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. -             -                 -                    -                    500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,170 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 760



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

โนนสะอาด '- บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 และปลอดภัย ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ ยาว 2,000 ม.
จังหวัดขอนแก่น

1642 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. -             -                 -                    -                    240,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
Capr Seal บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหนองตูม '- บ้านโคกสี หมู่ที่ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
1,2 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1643 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 3.50 ม. -             -                 -                    -                    850,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายชุมชนทหาร บ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 930 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 4 ตําบล และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

1644 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. -             -                 -                    -                    245,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
1,2 ตําบลโคกสี-บ้านหนองบัวน้อย คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,250 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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หมู่ที่ 6,10 ตําบลหนองตูม และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1645 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว -                 -                     47,229,500      47,229,500      47,229,500     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 14,750 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แคนเหนือ - ตําบลหนองน้ําใส และปลอดภัย 0.10 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1646 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 5 เมตร ยาว 2398 -                 -                     7,000,000        7,000,000        7,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เริ่มจากบ้านนายล้วน แสนหล้า จรไปมาได้อย่าง เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลภูเหล็ก ถึง บ้านหนองโดน บ้าน และตําบล
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง ใกล้เคียง
จังหวัดมหาสารคาม

1647 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ราษฎรสัญ โดยทําการปรับปรุงซ่อม -                 -                     -                    30,431,000      -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่- จรไปมาได้อย่าง แซมผิวจราจรลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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บรบือ) โดยวิธี Pavement In- สะดวก ระหว่างหมู่ โดยวิธี Pavement In- ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
Place Recycling บ้าน และตําบล Place Recycling

ใกล้เคียง กว้างประมาณ 11 เมตร
ยาวประมาณ 950 เมตร
หนาประมาณ 0.10 เมตร
และเทปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบริเวณไหล่ทาง
เชื่อมหนา 0.10 เมตร
โดยผิวจราจรใหม่กว้าง
ประมาณ 16.00 เมตร 
หรือ คิดพื้นที่ปูยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รวมทั้ง
หมดไม่น้อยกว่า 15840
เมตรพร้อมงานเส้นจราจร
และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร บ่อพัก
คสล.ทุกระยะประมาณ 10
เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
พักทั้งสองข้างยาว
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ประมาณ 1900 เมตร 
ข้อมูลพิกัดจุดเริ่มต้นโครง
การ E 16.0579,
N 102.7478

1648 ก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้าน เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 -                 -                     4,000,000        4,000,000        4,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ผักหวาน หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านลาน จรไปมาได้อย่าง เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมถนนบ้านไผ่-บรบือ ข้าง สะดวก ระหว่างหมู่ ไม่น้อยกว่า 19800 ตาราง ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
มหาวิทยาลัยรามคําแหง บ้าน และตําบล เมตร
ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ ใกล้เคียง
จังหวัดขอนแก่น

1649 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 -             -                     6,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ก่อง หมู่ที่ 11 ตําบลหินตั้ง เชื่อม จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถนนสายบ้านไผ่-หนองสองห้อง สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บ้าน และตําบล
ใกล้เคียง

1650 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 -             -                     -                    2,800,000        0 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายหนองแวงไร่-หนองลุมพุก จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 764



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 1 เชื่อมระหว่างตําบล สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ บ้าน และตําบล
จังหวัดขอนแก่น ใกล้เคียง

1651 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 5 เมตร ยาว 628 -             -                     1,931,700        1,931,700        1,931,700       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2,10 จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สะดวก ระหว่างหมู่ หรือ คิดเป็นพื้นที่เทคอน ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้าน และตําบล กรีตไม่น้อยกว่า 3140 
ใกล้เคียง ตารางเมตร ลงดินถมไหล่

ทางทั้งสองข้างขนาด
0.00-0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร

1652 ก่อสร้างถนนลาดยาง ( Asphaltic เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 5 เมตร ยาว 4630 -                 -                     6,345,000        6,345,000        6,345,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
Concrete) สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
4 ต.หัวหนอง ถึงบ้านบ่อกระถิน สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น บ้าน และตําบล

ใกล้เคียง

1653 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จากบ้าน เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 -             -                     9,606,000        9,606,000        9,606,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 765



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.บ้านไผ่ - ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น บ้าน และตําบล

ใกล้เคียง

1654 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จากบ้าน เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 450 -             -                     1,215,000        1,215,000        1,215,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
แคนเหนือ หมู่ 1 ต.แคนเหนือ จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.บ้านไผ่ - บ้านหนองขี้เห็น สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น บ้าน และตําบล

ใกล้เคียง

1655 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 5 เมตร ยาว 2465 7,200,000        7,200,000        7,200,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายวัดป่าพุทธพิทักษ์ บ้านหนอง จรไปมาได้อย่าง เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ถึง บ้านศิลา - สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
นาโพธิ์ ตําบลในเมือง บ้าน และตําบล

ใกล้เคียง

1656 ก่อสร้างถนนลาดยางเริ่มจาก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 7025 -             -                     18,000,000      18,000,000      18,000,000     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านภูเหล็ก ม. 1 -บ้านหนองแวงไร่ จรไปมาได้อย่าง เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลในเมือง สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บ้าน
1657 ก่อสร้างถนนลาดยาง เริ่มจากแยก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 4021 -                 -                     10,500,000      10,500,000      10,500,000     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

ลาดยาง บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 จรไปมาได้อย่าง เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 766



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ถึงบ้านหนองฮี ตําบลหินตั้ง สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ้าน 

1658 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 -             -                     10,000,000      10,000,000      10,000,000     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ดอนนาแพง ม. 3 ตําบลบ้านลาน - จรไปมาได้อย่าง เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 บ้านโนนทอง ตําบลหินตั้ง สะดวก ระหว่างหมู่ น้อยกว่า 18000 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ้าน ตารางเมตร

1659 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. -                 -                     12,250,000      12,250,000      12,250,000     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กุดเชือก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหินลาด จรไปมาได้อย่าง หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ สะดวก ระหว่างหมู่ กว่า 21,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จังหวัดขอนแก่น บ้าน 

1660 ซ่อม/สร้างถนนลาดยางจากแยก เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 6 ม.ยาว 18,000 ม. -                 -                     18,000,000      18,000,000      18,000,000     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวงหมายเลข 2301 - บ้าน จรไปมาได้อย่าง หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ลาน หมู่ 6 ถึงบ้านดอนหมากพริก สะดวก ระหว่างหมู่ กว่า 18,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 2 ตําบลแคนเหนือ บ้าน 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1661 ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic เพื่อให้ราษฎรสัญ กว้าง 5 เมตร ยาว 2960 -             -                     4,056,000        4,056,000        4,056,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
Concrete) สายจากเขตเทศบาล จรไปมาได้อย่าง เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 767



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

เมืองบ้านไผ่ ถึงบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สะดวก ระหว่างหมู่ ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บ้าน และตําบล

ใกล้เคียง

1662 ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.หลุบคา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. -             -                     496,000          555,000          496,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x170 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.หัวนากลาง ม.3 ต.บ้านแท่น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x190 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x170 ม.

1663 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 264 ม. -                 -                     292,000          292,000          292,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
อ.โนนศิลา - บ.โนนแดงน้อย ม.2 คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x100 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x100 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปี 65 ขนาด 5x100 ม.

1664 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1300 ม. -                 -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.เหล่าโนนคูณ ม.2 ทต.โนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมเขต ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น ปื 65 ขนาด 5x173 ม.

1665 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 640 ม. -             -                     496,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองทุ่ม ม.3 ต.โนนแดง คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x170 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 768



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โนนศิลา - เขต ต.หัวหนอง และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1666 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองหว้า ม.5 ต.โนนแดง คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โนนศิลา - เขต ต.หัวหนอง และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1667 ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.โนนรัง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.โนนแดง - เขต ทต.โนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1668 ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.หัวฝาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.6 ต.เปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สายโนนแดง - เปือยใหญ่ และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1669 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.ห้วยแคน ม.4 ต.บ้านหัน คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 769



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โนนศิลา - เขต ต.หนองน้ําใส และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1670 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -             -                 514,000 514,000 514,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองขี้เห็น ม.6 ต.บ้านหัน คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 6x148 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โนนศิลา - เขต ต.แคนเหนือ และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 6x148 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 6x148 ม.

1671 ก่อสร้างถนน คสล.บ.ดู่น้อย ม.7 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 290 ม. -             -                     423,000          423,000          423,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.โนนแดง อ.โนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x145 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.หัวหนอง ม.7 ต.หัวหนอง และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x145 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x145 ม.

1672 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามคลอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. -             -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
อิสานเขียว บ.หนองกรุง ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1673 ก่อสร้างถนน คสล.บ.ห้วยแคน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     496,000          496,000          496,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.บ้านหัน - บ.หนองขี้เห็น คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x170 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 770



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ม.6 - ทางหลวงสายหนองขี้เห็น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x170 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - แคนเหนือ อ.โนนศิลา ปี 65 ขนาด 5x170 ม.
จ.ขอนแก่น

1674 ก่อสร้างถนน คสล.บ.ขอนสัก ม.4 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. -             -                     467,000          496,000          496,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทต.โนนศิลา - เขต ต.โนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x160 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x170 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปี 65 ขนาด 5x170 ม.

1675 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน ข้ามห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. -             -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ฆ้อนกว้าง บ.หนองหว้า ม.5 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1676 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. -             -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
วังมูลนาค บ.เปือยใหญ่ ม.2 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1677 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแคน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2000 ม. -             -                     467,000          467,000          467,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.บ้านหัน - เขต ทต.โนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x160 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 771



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น(ดอนปู่ตา) และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x160 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ปี 65 ขนาด 5x160 ม.

1678 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -             -                     584,000          584,000          584,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองปลาหมอ ม.7 คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x200 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา - เขต และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x263 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x263 ม.

1679 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. -             -                     -                    1,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
กกไฮ บ้านเปือยใหญ่ ม.1 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1680 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่านข้ามลําห้วย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. -                 -                     1,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
วังมูลนาค บ.เปือยใหญ่ ม.2 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1681 ก่อสร้างถนน คสล.บ.ถนนงาม ม.2 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     467,000          496,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทต.โนนศิลา - เขต ต.บ้านหัน คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x160 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 772



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x170 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1682 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     584,000          584,000          584,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x200 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x263 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x263 ม.

1683 ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ.หัน ม.1 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 10000 ม. -             -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 - บ.หนองน้ําขุ่นเหนือ ม.16 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1684 ก่อสร้างถนนคสล.บ.หนองน้ําขุ่นใต้ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 471 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.9 ต.บ้านหัน - ทางหลวงสาย คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 6x144 ม ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขก ถ 10076 อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 6x144 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 6x144 ม.

1685 ก่อสร้างถนนคสล.บ.หนองปลาหมอ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     1,000,000        1,000,000        1,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x350 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 - บ.หัวนากลาง ม.3 และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x350 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x350 ม.

1686 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ที่ว่าการอําเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.หนองปลาหมอ - บ.นานิคม ม.3 และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ทต.โนนศิลา อ.โนนศิลา ปี 65 ขนาด 5x173 ม.
จ.ขอนแก่น

1687 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -                 -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน - คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงสาย ขก ถ 10076 และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1688 ก่อสร้างถนน คสล.บ.ชาด ม.5 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 471 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.เปือยใหญ่ - ทางหลวงสาย คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เมืองเพีย หนองปลาหมอ และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1689 ก่อสร้างถนน คสล.บ.เก่าน้อย ม.3 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.เปือยใหญ่ - ทางหลวงสาย คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 6x144 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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เมืองเพีย หนองปลาหมอ และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 6x144 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ปี 65 ขนาด 6x144 ม.

1690 ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.หัน ม.1 เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.บ้านหัน - ต.โนนแดง อ.โนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x173 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x173 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปี 65 ขนาด 5x173 ม.

1691 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. -             -                     500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.ผักหวาน ม.5 ต.หนองปลาหมอ คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 5x1260 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ทางหลวงสายโนนศิลา และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 5x1260 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ปี 65 ขนาด 5x1260 ม.
จ.ขอนแก่น

1692 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3500 ม. -             -                     265,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองกุง ม.1 ต.หนองปลาหมอ คมนาคมที่สะดวก ปี 63 ขนาด 6x650 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ทางหลวงสายเมืองเพีย และปลอดภัย ปี 64 ขนาด 6x1260 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ปี 65 ขนาด 6x1260 ม.
จ.ขอนแก่น

1693 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ขก ถ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 10175 ม. -             -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
10076 บ.หัน - บ.ดอนดู่ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1694 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ขก ถ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 800 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
10033 บ.หัน - บ.ป่าปอ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1695 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4000 ม. -             -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
โนนแดงใหญ่ ม.1 ต.โนนแดง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1696 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. -             -                     5,000,000        5,000,000        5,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
คอนกรีต บ.โนนศิลา ม.1 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 15 ม. ยาว 400 ม. ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทต.โนนศิลา -ทางหลวงหมายเลข 2 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

1697 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -                 500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.ท่านางแนว ม.8 - แม่น้ําชี คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1698 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ้านโนนเขวา ม.10 ต.ท่านางแนว คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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 - แม่น้ําชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1699 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.หนอง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1300 ม. -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หญ้าขาว ม.5 ต.ท่านางแนว - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.หนองสะแบง ม.5 ต.ละหานนา และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1700 ปรับปรุงพนังแม่น้ําชี บ.หนองดู่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 20 กม. -             500,000           500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1701 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2000 ม. -             500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.โนนเขวา ม.1 (ตรงข้ามโรงเรียน) คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่านางแนว - หนองบัวเลิง - และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
บ.หนองหญ้าขาว อ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น

1702 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2000 ม. -             500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.ท่านางแนว ม.2 ต.ท่านางแนว - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.ละหานนา อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1703 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.น้ําซับ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 7000 ม. -                 500,000           500,000          500,000          500,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.ป่าไม้งาม ม.8 ต.โนนทอง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

1704 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1500 ม. -             500,000           500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.โนนเขวา ม.1 ต.ท่านางแนว คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย - ฝายคึกฤทธิ์ จ.ขอน และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
แก่น

1705 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1500 ม. -             500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถนน บ.หนองบัวเลิง ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่านางแนว - ถนนหนองบัวเลิง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
 - แวงน้อย - โคกโนนอด 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1706 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.สันติสุข เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 15 ม. ยาว 2000 ม. -             500,000           -                    -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.10 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 778



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

จ.ขอนแก่น - เขต อ.บัวลาย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.นครราชสีมา

1707 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2500 ม. -                 500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวง 2065 - บ.แวงน้อย ม.1 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1708 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.โคกใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2000 ม. -                 500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.5 ต.ก้านเหลือง - ทางหลวงเขต คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1709 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.โคกสูง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2500 ม. -                 500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.2 ต.ก้านเหลือง - ทางหลวง ทช. คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
4022 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1710 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย.บ.แวงน้อย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. -             500,000           500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1 บ.โนนศิลา ม.9 ต.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เขต ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1711 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2000 ม. -             500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองแขม ม.3 ต.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 779



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

บ.ตลาด ม.8 ต.ก้านเหลือง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1712 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.ดอนหัน เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2000 ม. -                 500,000           500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.2 ต.แวงน้อย - บ.โนนถาวร คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.16 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1713 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.กุดรู เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.แวงน้อย-บ.หนองหญ้าปล้อง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ม.8 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1714 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.โนนขี้เหล็ก ม.11 ต.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย - บ.คูขาด ต.โคกสง่า และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.พล จ.ขอนแก่น

1715 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทล 2065 - บ.คลองเจริญ ม.11 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 780



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ต.ละหานนา อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1716 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2600 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.โนนถาวร ม.16 ทล 2065 - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.หนองแวงห้วยทราย ม.2 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ละหานนา อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

1717 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ทางหลวง 2065  - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.หนองแวงห้วยทราย ม.2 และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ละหานนา อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

1718 ก่อสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง - เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หญ้าคา ม.7 ต.ละหานนา คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1719 ปรับปรุงถนนสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.ก้านเหลืองหนองแวง ม.12 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 781



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1720 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3000 ม. -                 500,000           500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.โนนเขวา ม.1 - ฝายคึกฤทธิ์ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1721 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
3 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 8 ม. คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1722 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง5 ม. ยาว 4000 ม. -                 500,000           500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองบัวเลิง ม.3 - ต.ท่านางแนว คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
 - ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1723 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.น้ําซับ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3200 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7 ต.ท่านางแนว - บ.ป่าเป้ง ม.8 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 782



ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02

ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1724 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. -                 -                     500,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงหนองมะเขือ - โคกสี และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

1725 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ.โนนเขวา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.ป่าไม้งาม ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1726 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.หนองบัวเลิง ม.3 ต.ท่านางแนว - คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ต.ละหานนา อ.แวงน้อย และปลอดภัย
จ.ขอนแก่น

1727 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
บ.หนองกุง ม.6 บ.หนองบัวเลิง ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1728 ก่อสร้างถนนคสล.สาย บ.หนองกุง เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.7 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1729 ก่อสร้างถนนคสล.สาย บ.โนนเขวา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1730 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.โพนงาม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2500 ม. -                 -                     -                    500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.4 ต.ท่านางแนว - ต.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1731 ปรับปรุงพนังกั้นน้ําชีบ.ท่านางแนว เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2500 ม. -                 -                     500,000          500,000          -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.9 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.โนนข่า ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1732 ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.โคกล่าม เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 574 ม. -                 -                     2,000,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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จ.ขอนแก่น - บ.หลุบกุง และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.นครราชสีมา

1733 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ขก เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
 ถ 10074 บ.โคกล่าม - บ.หลุบกุง คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1734 ปรับปรุงถนนลาดยางาย ขก ถ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
10080 บ.ศรีเมือง - บ.น้ําซับ คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1735 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ขก ถ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
10081 บ.หนองแวงท่าวัด - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1736 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ขก ถ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 4000 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
10075 บ.หนองแวงห้วยทราย - คมนาคมที่สะดวก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ.ท่านางแนว อ.แวงน้อย และปลอดภัย ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
จ.ขอนแก่น

1737 โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง เพื่อสร้างถนนทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 2995 -                 -                     8,000,000        8,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนนทาง ทางหลวงชน-
ท้องถิ่นสายบ้านวังชัย-บ้านท่าเม่า หลวงท้องถิ่นเพื่อใช้  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า หลวงท้องถิ่นเพื่อใช้ใน บท
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ขก.ถ.178-04 ถนน คสล. ในการสัญจรไปมา ร้อยละ 60 การสัญจรไปมาอย่าง
สะดวก

1738 โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง เพื่อสร้างถนนทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 -                 -                     2,000,000        2,000,000        -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนนทาง ทางหลวงชน-
ท้องถิ่นสายบ้านวังชัย-บ้านสร้าง หลวงท้องถิ่นเพื่อใช้ เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. ไม่น้อยกว่า หลวงท้องถิ่นเพื่อใช้ใน บท
แซ่ง ขก.ถ.178-07 เสริมผิวจราจร ในการสัญจรไปมา ร้อยละ 60 การสัญจรไปมาอย่าง
แบบแอลฟัสท์ติกคอนกรีต สะดวก

1739 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสท์ เพื่อก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 2500 ม. -                 -                     10,000,000      10,000,000      -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีทางหลวง ทางหลวง
ติกคอนกรีตถนนสายบ้านวังชัย - ทางหลวงท้องถิ่น หนาเฉลี่ย 5 ซม. ไม่น้อยกว่า ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ ชนบท
บ้านท่าเม่า เพื่อใช้ในการสัญจร ร้อยละ 60 สัญจรไปมาอย่าง

ไปมา สะดวก

1740 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศ โครงการก่อสร้างถนนคสล -                 -                     1,500,000        1,500,000        1,500,000       ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ อบจ.
หนองสีสุนนท์พร้อมขยายเขตไฟ น์รอบหนองสีสุ รอบหนองสีสุนนท์พร้อม ไม่น้อยกว่า ออกกําลังกายและ
ฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 9 นนท์และเป็นแหล่ง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ร้อยละ 60 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ
บ้านเสียว (มติประชาคม) ท่องเที่ยวของท้อง สาธารณะ หมู่ 9บ้านเสียว รักษ์ในท้องถิ่น

ถิ่น

1741 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง -                 -                     986,000          986,000          986,000         ความพึงพอใจ  มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น  อบจ.
จากแยก รพช.บ้านหนองบัวไป ถนนสําหรับใช้ใน 5 เมตร ยาว 340 เมตร ไม่น้อยกว่า ในพื้นที่จํานวน340 ม.
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บ้านห้วยหว้า การสัญจรไปมาได้ ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร ร้อยละ 60
อย่างสะดวกรวดเร็ว

1742 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง -                 -                     1,450,000        1,450,000        1,450,000       ความพึงพอใจ  มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น  อบจ.
4 สายทิศใต้ทางไปวัดป่า-แยกถนน ถนนสําหรับใช้ใน 5 ม. ยาว 500 ม. ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ในพื้นที่จํานวน500 ม.
ลาดยางไปบ้านเขื่อน การสัญจรไปมาได้ ข้างละ 0.5 ม. ร้อยละ 60

อย่างสะดวกรวดเร็ว

1743 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง / เพื่อให้ได้ถนนที่ได้ กว้าง 6 ม. ยาว 1800 ม. -                 -                     6,524,000        7,000,000        7,000,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.
คสล. เชื่อมระหว่างตําบลสายบ้าน มาตรฐานและประ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ได้อย่างสะดวก
หินฮาว ม.4 ปบ้านหนองอีเลิง ม.9 ชาชนสัญจรไปมา คสล.ไม่น้อยกว่า 10800 ร้อยละ 60
ตําบลโนนฆ้อง ถึงบ้านโสกม่วง ตํา ได้อย่างสะดวก ตร.ม.
บลหนองบัว

1744 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง / เพื่อให้ได้ถนนที่ได้ กว้าง 6 ม. ยาว 465 ม. -                 -                     1,691,000        2,000,000        2,000,000       ร้อยละ 70 ของประชาชนสัญจรไปมา อบจ.
คสล. เชื่อมระหว่างตําบลสายบ้าน มาตรฐานและประ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ ประชาชนสัญ ได้อย่างสะดวก
หว้า ม.6 ตําบลโนนฆ้องจากนา ชาชนสัญจรไปมา คสล.ไม่น้อยกว่า 2790 จรไปมาได้อย่าง
นายอวน มะโนวัน ถึงบ้านดอนหัน ได้อย่างสะดวก ตร.ม. สะดวก
ม.6 ตําบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น

1745 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง / เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                 -                     6,004,000        6,004,000        6,004,000       ร้อยละ 70 ของประชาชนสัญจรไปมา อบจ.
คสล. เชื่อมระหว่างตําบลสายบ้าน มาระหว่างตําบล 220 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ประชาชนสัญ มีความปลอดภัยในชี
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ห้วยหว้า ม.6 ถึงบ้านดอนหัน ต. (หนอง,โนนฆ้อง,ป่า หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จรไปมาได้อย่างวิตและทรัพย์สิน
แก่นฝาง มะนาว,บ้านฝาง) 1100 ตร.ม. ช่วงที่2 กว้าง สะดวก

มีความปลอดภัยใน 6 ม.ยาว 1490 ม. หนา
ชีวิตและทรัพย์สิน เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่
ในเวลากลางคืน คสล.ไมน้อยกว่า 1940 

ตร.ม.

1746 โครงการสร้างถนนลาดยางแบบผิว เพื่อการสัญจรที่ กว้าง 6 ม. ยาว 1220 ม. -                 -                     2,800,000        2,800,000        2,800,000       ร้อยละความพึงประชาชนได้รับความ กองช่าง
เรียบ สายบ้านหินกอง-บ้านวังโพน สะดวกสบายมากยิ่ง พอใจของประ สะดวกสบายในการ

ขึ้น ชาชนที่ได้รับ สัญจรไปมา
ประโยชน์

1747 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อการสัญจรที่ กว้าง 6 ม. ยาว 1950 ม. -                 -                     4,485,000        4,485,000        4,485,000       ร้อยละความพึงประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวเรียบ สายบ้านวังโพน ต.ป่ามะ สะดวกสบายมากยิ่ง พอใจของประ สะดวกสบายในการ
นาว-บ้านหินเหิบ ต.พระยืน ขึ้น ชาชนที่ได้รับ สัญจรไปมา

ประโยชน์

1748 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อการสัญจรที่ กว้าง 6 ม. ยาว 1800 ม. -                 -                     4,200,000        4,200,000        4,200,000       ร้อยละความพึงประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวเรียบสายบ้านหินกอง ต.ป่ามะ สะดวกสบายมากยิ่ง พอใจของประ สะดวกสบายในการ
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นาว-บ้านหนองหว้า อ.หนองเรือ ขึ้น ชาชนที่ได้รับ สัญจรไปมา
ประโยชน์

1749 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อการสัญจรที่ กว้าง 6 ม. ยาว 2600 ม. -                 -                     5,980,000        5,980,000        5,980,000       ร้อยละความพึงประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวเรียบ สายบ้านหินกอง ต.ป่ามะ สะดวกสบายมากยิ่ง พอใจของประ สะดวกสบายในการ
นาว-บ้านหินฮาว ต.โนนฆ้อง ขึ้น ชาชนที่ได้รับ สัญจรไปมา

ประโยชน์

1750 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อการสัญจรที่ กว้าง 6 ม. ยาว 4550 ม. -                 -                     10,350,000      10,350,000      10,350,000     ร้อยละความพึงประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวเรียบ สายบ้านหนองคลองน้อย สะดวกสบายมากยิ่ง พอใจของประ สะดวกสบายในการ
 - บ้านโนนตุ่น ขึ้น ชาชนที่ได้รับ สัญจรไปมา

ประโยชน์

1751 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้ กว้าง 6 ม. ยาว 10 กม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        3,000,000       ประชาชนที่สัญมีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
เชื่อมระหว่างอําเภอบ้านหนองเรือ สัญจรไปมาได้อย่าง ไหล่ทางข้างละ 2 ม. จรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ม.7-บ้านหนองแวง ต.บ้านหัน สะดวก
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

1752 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง เพื่อให้ประชาชนได้ กว้าง 6 ม. ยาว 5.80 กม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ประชาชนที่สญัมีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
ตําบลบ้านหนองสิม ม.11 - บ้าน สัญจรไปมาได้อย่าง ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. จรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ
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ป่าเป้า ม.2 ต.โสกนกเต็น สะดวก

1753 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง เพื่อให้ประชาชนได้ กว้าง 6 ม. ยาว 5.80 กม. -                 -                     8,000,000        8,000,000        8,000,000       ประชาชนที่สัญมีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง ม.3 - สัญจรไปมาได้อย่าง ไหล่ทางข้างละ 1 ม. จรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านหนองเรือ ม.7 สะดวก

1754 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1,10,14 เพื่อให้ประชาชนได้ กว้าง 6 ม. ยาว 5.85 กม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ประชาชนที่สัญมีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
 - ม.7 ต.โสกนกเต็น สัญจรไปมาได้อย่าง ไหล่ทางข้างละ 1 ม. จรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สะดวก

1755 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้ กว้าง 6 ม. ยาว 12.35 กม -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ประชาชนที่สัญมีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.92001 - สัญจรไปมาได้อย่าง ไหล่ทางข้างละ 1 ม. จรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านชัยพลศิลป์ ด้วยวิธีแอสฟัลท์ สะดวก
ติก ระหว่างบ้านหนองหว้า -
หนองแวง

1756 ก่อสร้างถนนโนนคอม - นาน้ําซํา เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้าง คสล. หนา 0.15 -                 -                     1,488,000        1,488,000        1,488,000       ถนน คสล.ระยะประชาชนได้รับความ กองช่าง
สัญจรได้อย่างสะ ม. กว้าง 6 ม. ระยะทางไม่ ทางไม่น้อยกว่า สะดวกในการสัญจร
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ดวก ปลอดภัย น้อยกว่า1020 ม. พร้อม 3570 ม. ปลอดภัยในชีวิตและ
ไหล่ทางหินคลุก ทรัพย์สิน

1757 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. -                 -                     2,610,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนนสัญ กองช่าง อบต.
เสริมเหล็ก สายภูผาม่าน-ซําภูทอง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ของประชาชน จรไปมาสะดวก ภุผาม่าน
ใต้ ช่วงที่ 1 ไม่น้อยกว่า 4200 ตร.ม. ร้อยละ 80

1758 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 3300 ม. -                 -                     12,310,000      -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนนสัญ กองช่าง อบต.
เสริมเหล็ก สายภูผาม่าน-ซําภูทอง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน จรไปมาสะดวก ภุผาม่าน
ใต้ ช่วงที่ 2 ไม่น้อยกว่า 19800 ตร.ม. ร้อยละ 80

1759 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 450 ม. -                 -                     1,680,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนนสัญ กองช่าง อบต.
เสริมเหล็ก สายภูผาม่าน-ซําภูทอง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน จรไปมาสะดวก ภุผาม่าน
ใต้ ช่วงที่ 3 ไม่น้อยกว่า 2700 ตร.ม. ร้อยละ 80

1760 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างสะพานคอนกรีต -                 -                     3,000,000        -                    -                   ก่อสร้างสะพานมีสพานคอนกรีตเสริม กองช่าง
เชื่อมระหว่างบ้านป่ากล้วย หมู่ที่5 สัญจรไปมาได้อย่าง เสริมเหล็กขนาด กว้าง 3 จํานวน 1 แห่ง เหล็กให้ประชาชนสา
ถึงบ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 ต.โนนคอม สะดวก ม. ยาว 80 ม. มารถสัญจรไปมาได้สะ
อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดวกและปลอดภัย

1761 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนในพื้นที่ กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. -                 -                     2,318,400        2,318,400        2,318,400       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
เสริมเหล็กสายท่ากระบือ-ตําบล ไม่มีความปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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วังสวาบ 3031 (ช่วงบ้านนาท่าลี่ ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า4200 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
หมู่ที่ 4 ถึง บ้านนาฝายเหนือ หมู่ เพราะถนนชํารุด ตร.ม.
5 ตําบลนาฝาย) เสียหายมากและจะ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ต่อประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนซึ่งเป็นความ
เดือดร้อนของประ
ชาชนอย่างแท้จริง

1762 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อการสัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ยาว 1525 ม. -                 -                     6,000,000        6,000,000        6,000,000       ประชาชนในเข ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ขก /
เคพซิล (Cape Seal) จากถนน ได้สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ต อบต.นาหว้า ได้สะดวก ส่วนราชการอื่น
ลาดยางเดิม บ้านโสกห้าง หมู่ 9 - กว่า 17478 ตร.ม. หนา จํานวน 8315
ถนนลาดยางเดิมบ้านโนนอุดม    0.15 ม. บดอัดชั้นพื้นทาง คนมีความพึงพอ
หมู่ 6 หินคลุกหนา0.15 ม.พร้อม ใจ

วางท่อ คสล.อัดแรง ศก.0.
6x1 ม.จํานวน 8 จุดๆละ
9 ท่อน รวม 32 ท่อน

1763 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 7 ม. ยาว 1500 ม. -                 -                     4,863,000        4,863,000        4,863,000       ร้อยละความพึงเพื่อให้การสัญจรไปมา อบจ.ขก
เชื่อมระหว่างตําบล สายบ้านน้ํา การคมนาคมที่สะ วางท่อ 0.4 x 1  28 ท่อน พอใจของประ สะดวกสบายระหว่าง
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เซิน หมู่ที่ 9 ตําบลหนองกุงเซินถึง ดวกและปลอดภัย ชาชนไม่น้อย ตําบลและหมู่บ้าน
บ้านโป่งแดง หมู่ 4 ตําบลกุดขอน กว่า 60
แก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

1764 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหนอง ประชาชนได้รับ กว้าง 5 ม. ยาว 3500 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ร้อยละ 90 ของประชาชนได้รับความ อบจ.ขก
ย่างแลน ม.3 ตําบลนาชุมแสง - ความสะดวกในการ หนา 0.15 ม. ประชาชนมี สะดวกในการสัญจร
ตําบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ สัญจรไปมา ความพึงพอใจ ไปมา

1765 ก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้าน ประชาชนได้รับ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. -                 -                     2,000,000        2,000,000        2,000,000       ร้อยละ 90 ของประชาชนได้รับความ อบจ.ขก
บุ่งแสง ม.7 ตําบลนาชุมแสง ถึง ความสะดวกในการ หนา 0.15 ม. ประชาชนมี สะดวกในการสัญจร
บ้านหินลาด ต.โนนทอง อ.หนอง สัญจรไปมา ความพึงพอใจ ไปมา
เรือ

1766 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภาย เพื่อใช้ในการสัญจร ถนนบ้านเรือ-นาเพียงเริ่ม -                 -                     -                    2,520,000        -                   ร้อยละ 80 มี ประชาชนได้รับความ อบจ.ขก
ในหมู่บ้าน บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ของประชาชนใน จากสี่แยกข้างวัดศรีชมชื่น เส้นทางที่ได้ สะดวกและปลอดภัย

หมู่บ้านได้สะดวก ถึงสะพาน 2 กว้าง 6 ม. มาตรฐานเพิ่ม ในการเดินทางมากขึ้น
ยาว 350 ม. ขึ้น

1767 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ประชาชนได้รับ กว้าง 5 ม. ยาว 1910 ม. -                 -                     1,900,000        1,900,000        -                   ร้อยละ 60 ประชาชนได้รับความ อบจ.ขอนแก่น
แบบCape Seal สายบ้านท่าเสี้ยว ความสะดวกในการ หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
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หมู่ 2 ตําบลหนองสงเปือย อําเภอ สัญจรไปมา กว่า 9550 ตร.ม. พร้อมตี มีความพึงพอใจไปมา
ภูเวียง จ.ขอนแก่น เส้นจราจร วางท่อระบาย

น้ํา คสล.อัดแรง มอก. ชั้น
3 จํานวน 2 จุด จุดละ 8 
ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
ปูนยาแนวรอยต่อให้เรียบ
ร้อย พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย

1768 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ประชาชนได้รับ กว้าง 6 ม. ยาว 4600 ม. -                 -                     3,000,000        3,000,000        3,000,000       ร้อยละ 60 ประชาชนได้รับความ อบจ.ขอนแก่น
แบบ Cape Seal สายบ้านสง ความสะดวกในการ หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
เปือย หมู่ 11 เชื่อมบ้านห้วยทราย สัญจรไปมา กว่า 276000 ตร.ม.พร้อม มีความพึงพอใจไปมา
หมู่ 5 ตําบลสงเปือย อ.ภูเวียง ตีเส้นจราจรและทําการ
จ.ขอนแก่น วางท่อระบายน้ํา คสล.อัด

แรง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. จํา
นวน 4 จุด จุดละ 8 ท่อน 
รวม 32 ท่อน พร้อมปูนยา
แนวตกแต่งให้เรียบร้อย
ตามแบบที่กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน
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1 ป้าย

1769 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้น ขก.ถ เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 8 ม. ยาว 14000 ม. -                 -                     30,000,000      30,000,000      30,000,000     ร้อยละ 60 ประชาชนมีความสะ อบจ.ขก
10021 สายเวียงนคร - โป่งสังข์ ความสะดวกสะบาย ของประชาชน ดวกในการคมนาคม

ในการคมนาคม มีความพึงพอใจ

1770 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 2600 ม. -                 -                     2,750,000        2,750,000        2,750,000       ร้อยละ 60 ประชาชนมีความสะ อบจ.ขก
ตําบลหว้าทอง-ตําบลทุ่งชมพู เริ่ม ความสะดวกสะบาย ของประชาชน ดวกในการคมนาคม
จากหน้าบ้าน นายสุนทร มางิ้ว ในการคมนาคม มีความพึงพอใจ
บ้านหว้าทอง หมู่ 1 ต.หว้าทอง -
ถนนบ้านพระบาทโนนคูณ ต.ทุ่ง
ชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

1771 ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ม.4) เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                 -                     4,750,000        4,750,000        4,750,000       ประชาชนมี ประชาชนได้มีเส้นทาง สํานักช่าง
1.ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง มีความสะดวก หนา 0.15 ม. เส้นทางที่ ที่สะดวกปลอดภัย
หมู่บ้าน ม.4-ม.6 สะดวก

1772 ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.9) เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม. -                 -                     2,850,000        2,850,000        2,850,000       ประชาชนมี ประชาชนได้มีเส้นทาง สํานักช่าง
จํานวน 1 เส้น มีความสะดวก หนา 0.15 ม. เส้นทางที่ ที่สะดวกปลอดภัย
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จากหน้าวัดป่าสันติธรรมถึงถนน สะดวก
ลาดยางบ้านนาจาน

1773 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามไป เพื่อส่งเสริมสนับ ท่อลอดเหลี่ยมขนาด -                 -                     2,300,000        2,300,000        2,300,000       ชุมชนปลอดภัยชุมชนใน อบต. สํานักช่าง
วัดอรุณเรืองวนาราม ลอดถนนสาย สนุนระบบการ 3x3 ม. ยาว 22 ม. สวนหม่อน ได้รับการ
มัญจาคีรี - บ้านทุ่ม รักษาความปลอด จํานวน 3 ช่อง พัฒนาส่งเสริมสนับ

ภัยให้เมืองและ สนุนให้เมืองชุมชน
ชุมชนปลอดภัย ปลอดภัย

1774 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 -                 -                498,000          -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
สายบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง - บ้าน และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตําบลสาวะถี
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1775 โครงการก่อสร้างผนังกั้นลําห้วย เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการก่อสร้างผนังกั้น -                 -                     -                    1,000,000        1,000,000       ก่อสร้างผนังกั้นเกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
เสียว หมู่ที่ 13 ไว้ใช้ในการเกษตร ลําห้วยเสียว หมู่ที่ 13 ลําน้ําห้วยเสียว การเกษตร อย่างพอ

1 แห่ง เพียง

1776 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําน้ํา เพื่อลดอุบัติเหตุ กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. -                 -                     -                    2,000,000        -                   ร้อยละของประประชาชนได้รับความ อบจ.
บอง หมู่ 9 และการเดินทางที่ ชาชนที่ได้รับ สะดวกในการสัญจร
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สะดวก ปลอดภัยใน ประโยชน์ ไปมา
ชีวิตและทรัพย์สิน

1777 ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าศรัท เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 ม. ยาว 497 ม. -                 -                     1,434,700        1,434,700        1,434,700       ประชาชนร้อย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ธาธรรม บ้านศรีเมือง หมู่ 12 - การสัญจรไปมาที่ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ละ 80 สัญจร สะดวกในการสัญจร เทศบาลหนอง
บ้านนาจาน หมู่ 10 สะดวก ไม่น้อยกว่า 2,485 ตร.ม. ไปมาสะดวก แวง

1778 ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนข้าง เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 ม. ยาว 451 ม. -                 -                     1,302,100        1,302,100        1,302,100       ประชาชนร้อย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สหกรณ์ การเกษตรแวงน้อย บ้าน การสัญจรไปมาที่ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ละ 80 สัญจร สะดวกในการสัญจร เทศบาลหนอง
โคกสี หมู่ 6 - บ้านแวงน้อย หมู่ 1 สะดวก ไม่น้อยกว่า 2,255 ตร.ม. ไปมาสะดวก แวง

1779 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 ม. ยาว 476 ม. 664,900          664,900          664,900         ประชาชนร้อย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กรีต ถนนซอยอุดมสุข 2 การสัญจรไปมาที่ หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ละ 80 สัญจร สะดวกในการสัญจร เทศบาลหนอง

สะดวก ไม่น้อยกว่า 2380 ตร.ม. ไปมาสะดวก แวง

1780 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศิลา เพื่อให้ราษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,970 ม. -                 -                     4,418,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
จ.ขอนแก่น และปลอดภัย คสล. ไม่น้อยกว่า 7,880 ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
สองข้างๆละ 0.5 ม.

1781 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด ม.8 เพื่อให้ราษฎรมีการ จากถนน คสล.เดิมข้างโรง -                 -                 4,279,683        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย คมนาคมที่สะดวก เรียนบ้านตลาดหนองแก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
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จ.ขอนแก่น และปลอดภัย ไปทางถนนลาดยาง ทช. ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
4022 ใหม่นาเพียง-หนอง
แขม

1782 ก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALT 1.เพื่อแก้ไขปัญหา กว้าง 4 ม. ยาว 3500 ม. 0 0 5,000,000 5,000,000 0 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ อบจ./กองช่าง
CONCRETE ชั้นพื้นดินซีเมนต์ ความเดือดร้อนของ หนา 0.04 ม. หรือรวมไม่ สะดวกและปลอดภัย อบต.คอนฉิม
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ราษฎรในการใช้ น้อยกว่า 14000 ตร.ม. ในการสัญจร
(หนา 20 ซม.) เส้นทางสัญจร

2.เพื่อให้ราษฎรได้
รับความสะดวก
สบายในการเดิน
ทางและขนส่งสิน
ค้าทางการเกษตร
3.เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าถึงสถานบริ
การสาธารณะสุข
ระดับอําเภอได้รวด
เร็วขึ้น

1783 โครงการถนน คสล.จากถนน เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 ม. ยาว 1700 ม. -             -                 4,216,000        -                 -                ความยาวของ ประชาชนได้รับความ อบจ./กองช่าง
2199-สะพาน 1 การคมนาคมที่สะ ถนนที่ก่อสร้าง สะดวกและปลอดภัย อบต.ใหม่นา
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ดวกและปลอดภัย ในการสัญจร เพียง

1784 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่ 6 - เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 ม. ยาว 3300 ม. -                 -                     1,615,000        -                    -                   ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง
วังหว้า (มติประชาคม ม.6 บ้าน การสัญจรไปมาที่ หนา 0.2 ม.ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนสมบูรณ์) ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกและปลอด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อ.เขาสวนกวาง ภัยมากขึ้น 3300 ม.หนา0.1 ม.พร้อม

ลงลูกรังปรับพื้นถนนกว้าง
5 ม. ยาว 3300 ม.หนา
0.2 ม.

1785 ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบแอส 1.เพื่อให้มีถนนที่ได้ กว้าง 5 ม. ยาว 1.515กม. -                 -                     2,163,000        -                    -                   ถนน 7575 การสัญจรได้รับความ กองช่าง
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบวัดเกาะ มาตรฐาน หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ตร.ม. สะดวกรวดเร็วและ
สะอาด หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง 2.เพื่อป้องกันและ ไม่น้อยกว่า 7575 ตร.ม. ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
เชื่อมต่อถนนไปองค์การบริหาร ลดอุบัติเหตุ สะดวก
ส่วนตําบลหนองสองห้อง รวดเร็วในการ

สัญจร

1786 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพื่อให้มีถนนที่ได้ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. -                 -                     1,950,000        -                    -                   ถนน 5000 การสัญจรได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 มาตรฐาน หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ ตร.ม. สะดวกรวดเร็วและ
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บ้านไทยนิยม เขตเทศบาลตําบล 2.เพื่อป้องกันและ ไม่น้อยกว่า 5000 ตร.ม. ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
หนองสองห้อง เชื่อมต่อองค์การ ลดอุบัติเหตุ สะดวก
บริหารส่วนตําบลหนองไผ่ล้อม รวดเร็วในการสัญ

จร

1787 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 1400 ม. -                 -                     2,690,000        2,690,000        2,690,000       มีถนนเชื่อมหมู่ ประชาชนได้รับความ อบจ.
บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองแวง การสัญจรไปมาที่ หนา 0.04 ม. ระหว่างหมู่บ้านสะดวกและปลอดภัย
(มติประชาคม ม.3 บ้านหนองเม็ก) สะดวกและปลอด สัญจรไปมาสะ ในการสัญจร

ภัยมากขึ้น ดวก จํานวน 1
สาย

1788 ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก ม.6 - วัง เพื่อให้ประชาชนมี ลงลูกรังปรับพื้นถนนกว้าง -                 -                     1,615,000        1,615,000        1,615,000       มีถนนเชื่อมต่อ ประชาชนได้รับความ อบจ.
หว้า (มติประชาคม ม.6 บ้านโนน การสัญจรไปมาที่ 5 ม. ยาว 3300 ม. หนา ระหว่างหมู่บ้านสะดวกและปลอดภัย
สมบูรณ์) สะดวกและปลอด 0.2 ม.ลงหินคลุกขนาด สัญจรไปมาสะ ในการสัญจร

ภัยมากขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 3300 ม. ดวก จํานวน 1
หนา 0.1 ม. พร้อมลงลูกรัง สาย
ปรับพื้นถนน กว้าง 5 ม.
ยาว 3300 ม.หนา 0.2 ม.

1789 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อการสัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. -                 -                     855,000          855,000          855,000         มีถนนเชื่อมต่อ ประชาชนได้รับความ อบจ.
หมู่บ้านโนนทัน - บ้านหวังหว้า สะดวกปลอดภัยขึ้น หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระหว่างหมู่บ้านสะดวกและปลอดภัย
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(มติประชาคม ม.8 บ้านโนนทัน) 3500 ตร.ม. ในการสัญจร

1790 ซ่อมแซมถนน คสล. คุ้ม 9 จากคุ้ม เพื่อการสัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. -                 -                     2,125,000        2,125,000        2,125,000       มีถนนเชื่อมต่อ ประชาชนได้รับความ อบจ.
13 - ทางเข้าบ้านหนองผักตบ (มติ สะดวกปลอดภัยขึ้น หนา 0.15 ม. ระหว่างหมู่บ้านสะดวกและปลอดภัย
ประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ ม.10) ในการสัญจร

1791 ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9 จากทาง เพื่อการสัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ยาว 1400 ม. -                 -                     2,690,000        2,690,000        2,690,000       มีถนนเชื่อมต่อ ประชาชนได้รับความ อบจ.
รถไฟ - บ้านวังหว้า (มติประชาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น ระหว่างหมู่บ้านสะดวกและปลอดภัย
ม.9 บ้านโนนสวรรค์) ในการสัญจร

1792 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนอง เพื่อให้ประชาชน 1 สาย -             -                 1,000,000        -                 -                1 ครั้ง มีเส้นทางคมนาคมขน ส่วนโยธา,แผน
ขาม-หนองบัวเย็น (โครงการประ สัญจรไปมาได้สะ ส่ง ที่ได้มาตรฐานเพิ่ม ชุมชน ม.13
สานแผน) ม.13 บ้านหนองขาม ดวกและลดอุบัติ 1 แห่ง 
พัฒนา ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี เหตุการจราจร
จ.ขอนแก่น

1793 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ม.9 บ้าน เพื่อให้ประชาชน 1 สาย -             -                 5,000,000        -                 -                1 ครั้ง มีเส้นทางคมนาคมขน ส่วนโยธา,แผน
กุดขอนแก่น ต.คําแคน-ม.12 บ้าน สัญจรไปมาได้สะ ส่ง ที่ได้มาตรฐานเพิ่ม ชุมชน ม.9
โพธ์ทอง ต.โพนเพ็ก (โครงการประ ดวกและลดอุบัติ 1 แห่ง 
สานแผน) เหตุการจราจร

1794 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ม.12 เพื่อให้ประชาชน 1 สาย -             -                 5,000,000        -                 -                1 ครั้ง มีเส้นทางคมนาคมขน ส่วนโยธา,แผน
บ้านคําแคนใต้-ม.4 บ้านคําน้อย สัญจรไปมาได้สะ ส่ง ที่ได้มาตรฐานเพิ่ม ชุมชน ม.12
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(ถนนข้าง อบต.) ต.คําแคน อ.มัญ ดวกและลดอุบัติ 1 แห่ง 
จาคีรี จ.ขอนแก่น (โครงการประ เหตุการจราจร
สานแผน)

1795 ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ต.คําแคน เพื่อให้ประชาชน 1 แห่ง -             -                 2,000,000        -                 -                1 ครั้ง มีเส้นทางคมนาคมขน ส่วนโยธา,แผน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นจากบ้าน สัญจรไปมาได้สะ ส่ง ที่ได้มาตรฐานเพิ่ม ชุมชน ม.1
คําแคน-น้ําซับ ดําเนินการต่อจาก ดวกและลดอุบัติ 1 แห่ง 
ปีที่ผ่านมา(โครงการประสานแผน) เหตุการจราจร

1796 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ําจาก เพื่อป้องกันน้ําท่วม กว้าง 3 ม. ยาว 1700 ม. -                 -                     3,352,000        3,352,000        3,352,000       มีพนังกั้นน้ํายาวมีพนังกั้นน้ําป้องกันน้ํา อบจ.
ม.12 - ม.5 ในฤดูฝนและมีเส้น สูง 3 ม. 1700 ม. จํา ท่วมในฤดูน้ําหลาก
(มติประชาคม ม.5 บ้านหนองผัก ทางสัญจรไปมา นวน 1 สาย และมีเส้นทางสัญจรไป
ตบ) มาสะดวก

1797 ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้  1 แห่ง 1,700,000       1 ครั้ง มีระบบสาธารณูปโภค ส่วนโยธา,แผน
ม.1 บ้านคําแคนใต้ มีสาธารณูปโภคที่ ที่ครบครันและมาตร ชุมชน ม.1

มาตรฐานและทั่วถึง ฐาน

-                277,669,000    1,592,770,123  1,000,736,700  467,641,300   รวม  1797 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรี 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร 1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี -                  -                 3,000,000     3,000,000      3,000,000     ความพึงพอใจ 1.คณะกรรมการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแก่น สตรีทุกระดับให้มีความเข้ม จังหวัด(กพสจ.) จาก 26 ของผู้เข้าร่วม พัฒนาสตรีทุก
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน แข็ง และน้อมนําหลัก อําเภอ จํานวน 73 คน โครงการ ระดับมีเวทีแลก
จังหวัดขอนแก่น) ปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.นักวิชาการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนเรียนรู้

พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิต ที่รับผิดชอบงานสตรีระดับ ร่วมกันอย่างเป็น
ประจําวันของครอบครัว อําเภอ จํานวน 26 คน ระบบ
และชุมชนได้อย่างมีความสุข จาก สนง.พัฒนาชุมชน 2.คณะกรรมการ
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ จังหวัดขอนแก่น  1 คน พัฒนาสตรีตําบล 
กลุ่มสตรีมีทุนในการสร้าง 4.คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสต.) มีทุนใน
อาชีพ สร้างรายได้ และ ตําบล (กพสต.) ในพื้นที่ 26 การสร้างอาชีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อําเภอ จํานวน 198 ตําบล สร้างรายได้
3.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5.กลุ่มอาชีพสตรี/ผู้ผลิต/ 3.กลุ่มอาชีพสตรี 
ของกลุ่มอาชีพสตรี/ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการและพัฒนา ผู้ผลิตผู้ประกอบ
ผู้ประกอบการOTOP ได้รับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขต การ OTOP ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ พื้นที่ 26 อําเภอ การพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 803



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรี ศักยภาพให้สูงขึ้น
จังหวัดขอนแก่น 4.ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ได้รับการพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น) (ต่อ) ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ แม่บ้าน/สตรี/ผู้ว่างงาน/ -                  -                 50,000         -               -              ความพึงพอใจ 1.ประชาชนมี กองแผนฯ
ตําบลหนองเขียด อบรมได้รับความรู้ในการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อย ของผู้เข้าร่วม ความรู้และมี
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล ทําดอกไม้จันทน์ พวงหรีด โอกาส/เยาวชน และ โครงการ ทักษะที่สามารถ
หนองเขียด) และเหรียญโปรยทาน ประชาชนทั่วไปในตําบล นําไปประกอบ

2.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ หนองเขียด จํานวน 25 คน อาชีพเสริมและ
ครอบครัวมีรายได้เสริม อาชีพหลักได้

2.ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 804



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต 1.เพื่อให้ประชาชนมีดอก  -กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ -                  -                 20,000         -               -              ความพึงพอใจ 1.ประชาชนมี กองแผนฯ
ตําบลโนนหัน ไม้ประดิษฐ์ในเขตชุมชน สตรีบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ของผู้เข้าร่วม อาชีพและรายได้
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล เวลามีงานมงคล และ จํานวน 30 คน โครงการ เพิ่มขึ้น
โนนหัน) งานฒาปนกิจต่าง ๆ 2.ประชาชนได้

2.เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม เข้ามามีบทบาท
รายได้ให้ประชาชน และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ชุมชน

4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต 1.เพื่อพัฒนาให้ประชาชน  -กลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร -                  -                 50,000         -               -              ความพึงพอใจ 1.มีความรู้และ กองแผนฯ
ตําบลโนนสะอาด เกิดความรู้และทักษะ สมาชิกสภาเทศบาล ของผู้เข้าร่วม สามารถนําไป
(อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบล อาชีพ สามารถนําไป กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน โครงการ ประกอบอาชีพได้
โนนสะอาด) ประกอบอาชีพเสริมและ ข้าราชการ พนักงาน 2.ลดรายจ่าย

อาชีพหลักได้ รวม 100 คน เพิ่มรายได้ให้กับ
2.เพื่อให้ประชาชน ตนเองและ
สามารถลดรายจ่าย ครอบครัว
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
3.ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต 1.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม  -กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่/ -                  -                 90,000         -               -              ความพึงพอใจ  -กลุ่มอาชีพมี กองแผนฯ
ตําบลวังหินลาด ผู้ผลิตผ้าฝ้ายและไหม ผ้าไหม ในตําบลวังหินลาด ของผู้เข้าร่วม มีโอกาสและ
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถย้อมเส้นฝ้าย จํานวน 3 กลุ่ม โครงการ ทางเลือกในการ
วังหินลาด) และไหม มีเงินทุน ประกอบอาชีพ 

หมุนเวียน และผลิตเป็น เป็นการเพิ่ม
สินค้าที่ได้มาตรฐาน รายได้และลด
2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม รายจ่ายใน
อาชีพพึ่งตนเอง ส่งเสริม ครัวเรือน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างความเข้มแข็งให้
กับชุมชน

6 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต 1.เพื่อฝึกอบรมอาชีพ  -กลุ่มเกษตรกรและ -                  -                 90,000         -               -              ความพึงพอใจ  -มีอาชีพที่ทํา กองแผนฯ
ตําบลนาหนองทุ่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไปในตําบล ของผู้เข้าร่วม ให้มีรายได้เพิ่ม
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล แลประชาชนทั่วไป นาหนองทุ่ม จํานวน โครงการ ขึ้น 
นาหนองทุ่ม) 2.ทําให้มีรายได้เพิ่ม 100 คน

มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 806



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

7 เสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจ 1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  -จัดประกวดหมู่บ้าน -                  -                  200,000       200,000        200,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีราย กองแผนฯ
พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มขึ้น
ระดับจังหวัด อยู่เย็น เป็นสุข ที่มีผลงาน อยู่เย็น เป็นสุข 2 ระดับ
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ดีเด่น (1)ระดับอําเภอ รวม 26
จังหวัดขอนแก่น) 2.เพื่อจัดการความรู้และพัฒนา อําเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน

เครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวน (2)ระดับจังหวัด คัดเลือก
การบริหารจัดการชุมชน จากระดับอําเภอ รวม 
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ 3 หมู่บ้าน
เข้มแข็งของหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 807



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

8 จัดงาน GMS EXPO 2020 1.เพื่อแสดงศักยภาพ  -งานแสดงเทคโนโลยี -                  -                  500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง 1.ได้แสดง กองแผนฯ
(อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ความเป็นศูนย์กลางการ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ พอใจของผู้เข้า ศักยภาพของ
ขอนแก่น) ค้า การลงทุน ดําเนินการอยู่ในพื้นที่ ร่วมงาน ความเป็นศูนย์

2.เพื่อเป็นหนึ่งในงาน จังหวัดขอนแก่น และ กลางการค้า
ระดับภูมิภาค สนับสนุน หัวเมืองต่าง ๆ ตามเส้นทาง การลงทุน
นโยบาย ขอนแก่น ไมซ์ EWEC และในประเทศ 2.เกิดการแลก
ซิตี้ เกิดการพัฒนาการ อนุภาคลุ่มแม่น้ําโลง และ เปลี่ยนเรียนรู้
ค้า การลงทุน เกิด เมืองตามแนวพื้นที่ เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัด เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ นวัตกรรมใหม่ ๆ
และภูมิภาค และจังหวัดใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับ
3.แสดงศักยภาพ ความ รวมถึงผู้ซื้อ-ผู้ขายจาก อุตสาหกรรม
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่วนกลาง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน  -การอบรมสัมมนาวิชาการ
ของจังหวัดขอนแก่น ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับอตุสาหกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 808



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

9 วันสตรีสากลอําเภอภูเวียง  -เพื่อส่งเสริมให้สตรีทํางาน  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 50,000         50,000          50,000         ความพึงพอใจ  -สตรีมีศักยภาพ สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน กับภาคีเครือข่าย ทั้งในด้าน ในเขตอําเภอภูเวียง ของผู้เข้าร่วม และความสามารถ
อําเภอภูเวียง) เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  จํานวน 500 คน ในการเข้ามามี

วัฒนธรรม และด้านการศึกษา ส่วนร่วมการพัฒนา 
ภาคราชการและเอกชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
 -เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความ การเมือง สังคม
สามารถในการบริหารจัดการ วัฒนธรรม และ
องค์กร/เครือข่ายสตรีอําเภอ ด้านการศึกษา
ภูเวียงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  -เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้การ
ทํางานร่วมกัน

10 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ OTOP  -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม  -กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 100,000       100,000        100,000       ความพึงพอใจ  -กลุ่มที่เข้าร่วมมี กองแผนฯ
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ผู้ผลิตและผู้ประกอบ OTOP OTOP อําเภอภูเวียง ของผู้เข้าร่วม ศักยภาพในการ
อําเภอภูเวียง) มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จํานวน 51 กลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้า ได้อย่างเหมาะสม 
 -เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ  -มีบรรจุภัณฑ์
เรียนรู้ พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่า
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน สินค้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 809



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

11 จัดกิจกรรมวันสตรีอําเภอภูผาม่าน เพื่อส่งเสริมให้แกนนํา จัดอบรมในเขต 100,000       100,000        100,000       ร้อยละความพึง น้อมนําหลัก สํานักปลัด
จ.ขอนแก่น ขององค์กรสตรีในทุก อําเภอภูผาม่าน ปีละ พอใจของผู้เข้า ปรัชญาเศรษฐกิจ
(อุดหนุนที่ทําการอําเภอภูผาม่าน) ระดับมีความรู้ ความเข้า 1 ครั้ง ร่วมงาน พอเพียงมาใช้ใน

ใจกับหน่วยงานภาครัฐ ครอบครัว
เอกชน

-                 -                 4,250,000    3,450,000     3,450,000    รวม  11 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 810



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการ 1.เพื่อสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ -                -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    1.ยกระดับแหล่ง จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม สํานักปลัดฯ

ท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ท่องเที่ยวให้เป็นที่ มากขึ้นเป็นการประชา
ท่องเที่ยวประเพณี หน่วยงานภาครัฐ และ รู้จักของนักท่อง สัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
และงานเทศกาลต่างๆ เอกชน โดยเน้นการมี เที่ยวสู่ระดับสากล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่
2.เพื่อให้เกิดการมี ส่วนร่วม 2.จํานวนนักท่อง หลาย
ส่วนร่วมของชุมชน 1.ประเพณีผูกเสี่ยวเทศ เที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม
ด้านการส่งเสริมงาน กาลงานไหมและงาน ชม
ประเพณีท้องถิ่น กาชาด จังหวัดขอนแก่น
3.เพื่อสืบสานวัฒน ผู้เข้าร่วมงาน 20,000 คน
ธรรมท้องถิ่น 2.ประเพณีไหว้เจ้าครูปู่รด
4.เพื่อจัดกิจกรรมส่ง น้ําเต่า ณ แหล่งท่องเที่ยว
เสริมการท่องเที่ยว หมู่บ้านเต่า บ้านกอก
ควบคู่ไปกับงานประ ผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน
เพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 811



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการ 5.นําเสนอผลผลิต 3.ประเพณีวันงูจงอาง ณ
ท่องเที่ยว (ต่อ) สินค้าพื้นบ้านของ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน

ฝากพื้นเมืองแก่ประ งูจงอางแห่งประเทศไทย
ชาชนผู้สนใจ ผู้เข้าร่วมงาน 40,000 คน

2 ก่อสร้างอาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 1.เพื่อจัดสร้างอาคาร  -อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ -                -                 1,000,000    1,000,000    1,000,000    ความสําเร็จของ 1.มีอาคารสําหรับ สํานักปลัดฯ
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สําหรับจําหน่ายสินค้า ชุมชน จํานวน 1 หลัง การดําเนินงาน จําหน่ายสินค้าที่มี
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอาง มีมาตรฐานสําหรับ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. มาตรฐาน
แห่งประเทศไทย บ้านโคกสง่า รองรับนักท่องเที่ยว 2.สถานที่มีความ
ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ทั้งชาวไทยและชาว ปลอดภัย

ต่างประเทศ
2.เพื่อจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว

3 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมผิวจราจร พื้นที่ -                -                 2,000,000    2,000,000    2,000,000    ความพึงพอใจ มีถนนที่ได้มาตรฐาน สํานักปลัดฯ
คอนกรีตบริเวณทางเข้าแหล่ง บริเวณทางเข้าแหล่ง ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,668 ไม่น้อยกว่า มีความสะดวก 
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวหมู่บ้านงู ตร.ม. ร้อยละ 60

จงอาง

4 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน 1.เพื่อปรับปรุงและ  -บุคลากรด้านการ -                -                 500,000      500,000      500,000       ผู้เข้าร่วมอบรม  -บุคลากรได้รับความรู้ สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 812



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

การพัฒนามาตรฐานบริการด้าน พัฒนาด้านมาตรฐาน ท่องเที่ยว  150 คน ไม่น้อยกว่า และสามารถนํามา
การท่องเที่ยวสําหรับแหล่งท่องเที่ยว การบริการนักท่อง ร้อยละ 60 พัฒนาปรับใช้ด้านการ
โดยชุมชน เทียว โดยบุคลากร บริการนักท่องเที่ยว

ในชุมชน ให้ประทับใข
2.เพื่อยกระดับการให้
บริการนักท่องเที่ยว
ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากล

5 พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวสวน 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงสะพานทางเดิน -                -                500,000      500,000      500,000       มีสะพานสวนเต่า 1.แหล่งท่องเที่ยวสวนเต่า สํานักปลัดฯ
เต่าบ้านกอก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สภาพทางเดินสําหรับ ในสวนเต่าพื้นที่ทางเดิน ที่ได้มาตรฐาน ได้รับการปรับปรุงจาก

นักท่องเที่ยวที่ชํารุด ขนาดความกว้าง 2.50 สะพานไม้ที่ชํารุดเป็น
ภายในแหล่งท่องเที่ยว เมตร ความยาว 30 เมตร อันตราย
สวนเต่า ให้มีความ รายละเอียดตามแบบ 2.เพื่อความปลอดภัยโดย
ปลอดภัย แปลนที่องค์การบริหารส่วน จัดทําทางเดินให้เป็น

จังหวัดขอนแก่น คอนกรีต
3.สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยว

6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 1.เพื่อส่งเสริมและ ประชาชนในเขตจังหวัด -                -                500,000      500,000      500,000       จํานวนผู้เข้าร่วม 1.สร้างความสามัคคี สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 813



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมในงาน สนับสนุนกิจกรรม ขอนแก่นและจังหวัดใกล้ โครงการ ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
ขอนแก่น Geopark ไดโนเสาร์ การท่องเที่ยวจังหวัด เคียง เข้าร่วมกิจกรรมส่ง ที่ได้ร่วมดําเนินกิจกรรม
ประเทศไทย @ ขอนแก่น ขอนแก่น เสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ร่วมกัน

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ ขอนแก่น ณ พื้นที่จัดแสดง 2.สร้างพื้นที่ให้ประชาชน
ให้ประชาชนใน กิจกรรมส่งเสริมการท่อง จังหวัดขอนแก่นได้ร่วม
จังหวัดขอนแก่นและ เที่ยวจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมด้านธรณีวิทยา
จังหวัดใกล้เคียงได้ และซากดึกดําบรรพ์
เข้าร่วมกิจกรรมส่ง อย่างถูกต้องและสามารถ
เสริมการท่องเที่ยว นําความรู้ที่ได้รับไปใช้
จังหวัดขอนแก่น ประโยชน์ในการสงวน
3.เพื่อเชิญชวนประ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ชาชน เข้าร่วมกิจ- 3.กระตุ้นและส่งเสริม
กรรมในรูปแบบใหม่ เศรษฐกิจของจังหวัด
ในระดับสากล ขอนแก่น
4.เพื่อส่งเสริมการ 4.สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด ท่องเที่ยว
ขอนแก่นตาม
นโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

7 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1.เพื่อจัดทําป้ายขนาด จัดทําป้ายข้อมูลที่สําคัญ -                -                500,000      500,000      500,000       ความสําเร็จของ 1.ประชาสัมพันธ์แหล่ง สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 814



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ประจําแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ใหญ่ และรวบรวมข้อ น่าสนใจ ข้อมูลแหล่งท่อง งาน ท่องเที่ยวในจังหวัดขอน
ขอนแก่น มูลที่สําคัญ แนะนํา เที่ยว ติดตั้งในพื้รที่ที่เป็น แก่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 2.อํานวยความสะดวกให้
จังหวัดขอนแก่น 4 จุด กับผู้ใช้แผนที่ในการเดิน
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ ทางและการติดต่อสื่อสาร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก ที่ต่างๆ

3.ประชาชนได้รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยว และสถานที่
สําคัญมากขึ้น

8 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.เพื่อเป็นการส่งเสริม  -จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ -                -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นการส่งเสริม สํานักปลัดฯ
จังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวเมือง ความบันเทิง และเป็น ไม่น้อยกว่า การท่องเที่ยวเมือง

ขอนแก่น กิจกรรมประจําปีที่เป็น ร้อยละ 60 ขอนแก่น
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม เอกลักษณ์ของจังหวัด 2.เป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจ ขอนแก่นต่อไป เศรษฐกิจ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริม 3.เป็นการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี ความรักความสามัคคี
และความอบอุ่นของ และความอบอุ่นของ
ประชาชนชาวจังหวัด ประชาชนชาวจังหวัด
ขอนแก่น ขอนแก่น

9 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่อง 1.เพื่อจัดทําสื่อประชา นักท่องเที่ยว, นักธุรกิจ -                -                300,000      300,000      300,000       จังหวัดขอนแก่น 1.ประชาสัมพันธ์แหล่ง สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 815



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

เที่ยว จังหวัดขอนแก่น สัมพันธ์แนะนําแหล่ง และผู้ที่เดินทางมาจังหวัด เป็นที่รู้จักอย่าง ท่องเที่ยวในจังหวัด
ท่องเที่ยวภายใน ขอนแก่น แพร่หลาย ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2.อํานวยความสะดวกให้
2.เพื่ออํานวยความ กับผู้ใช้แผนที่ในการเดิน
สะดวกให้กับนักท่อง ทางและการติดต่อสื่อสาร
เที่ยวและผู้มาเยือน ที่ต่างๆ
จังหวัดขอนแก่น 3.ประชาชนได้รู้จักแหล่ง

ท่องเที่ยวและสถานที่
สําคัญมากขึ้น

10 จัดอบรมด้านการท่องเที่ยว 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ชุมชนผู้ให้บริการด้าน -                -                300,000      300,000      300,000       พัฒนาความ 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ สํานักปลัดฯ
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ อบรมสามารถใช้ภาษา การท่องเที่ยว จํานวน สามารถให้มี ความรู้ด้านการใช้ภาษาต่าง
สื่อสาร ต่างประเทศสื่อสารกับ 200 คน ความรู้เพิ่มขึ้น ประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน

ชาวต่างชาติได้ การท่องเที่ยว
2.เพื่อพัฒนาและยก 2.ผู้เข้ารับการอบรม
ระดับธุรกิจการบริการ สามารถนําเสนอข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวสําหรับ
3.เพื่อนําความรู้ที่ได้ ชาวต่างประเทศสามารถ
รับนําเสนอข้อมูลให้ พัฒนาธุรกิจการบริการ
กับชาวต่างชาติ และการท่องเที่ยว

11 จัดงานชุมนุมชาวต่างชาติ 1.จัดทําทะเบียน-ที่อยู่ ชาวต่างชาติที่เป็นเขย-สะใภ้ -                -                200,000      200,000      200,000       จํานวน 500 คน 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 816



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

และรับทราบความ ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้ จังหวัดขอนแก่นให้เป็น
ประสงค์ที่จะช่วยเหลือ เคียง, นักวิชาการ, ที่รู้จัก
จังหวัดขอนแก่นใน นักการทูต 2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านที่ตัวเองมีความรู้ จังหวัดขอนแกน
ความถนัด
2.ช่วยประชาสัมพันธ์
จังหวัดขอนแก่นและ
ภาคอิสาน มีความสงบ
เรียบร้อย

12 ปรับระดับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ให้ 1.เพื่อให้สถานที่มี ความหนาไม่น้อยกว่า -                -                2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละความ 1.แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน สํานักปลัดฯ
เป็น คสล. เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ความปลอดภัยแก่นัก 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์ สําเร็จของ งูจงอางได้รับการปรับปรุง
แก่นักท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านงูจงอาง ท่องเที่ยว การบริหารส่วนจังหวัด การดําเนินการ ให้มีความสวยงาม
แห่งประเทศไทย 2.เพื่อจัดสิ่งอํานวย กําหนด 2.นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

ความสะดวกให้แก่ ต่างประเทศมีความประ
นักท่องเที่ยว ทับใจ

13 ก่อสร้างศาลานักท่องเที่ยวแบบ 1.เพื่อให้บริการ  -ศาลาสําหรับบริการนัก -                -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    ความสําเร็จ  -มีสิ่งอํานวยความ สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 817



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

น็อคดาวน์ ติดตั้ง ณ แหล่งท่องเที่ยว สําหรับนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยว 5 หลัง ของการดําเนินงาน สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่สําคัญในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2.นักท่องเที่ยวได้รับ

การบริการขั้นพื้นฐาน
3.ความมีมาตรฐาน
และความปลอดภัย

14 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านจัดสิ่ง  -มีห้องน้ําที่สะอาด  -ก่อสร้างห้องน้ําชาย -                -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    ความสําเร็จ  -มีห้องน้ําที่ได้มาตรฐาน สํานักปลัดฯ
อํานวยความสะดวกในแหล่ง และปลอดภัย หญิง ผู้พิการ ขนาด ของการดําเนินงาน
ท่องเที่ยว ห้องน้ําสุขสโมสร 30 ตร.ม.

15 จัดอบรมอาสาสมัครผู้นําด้านการ 1.เพื่อจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมอบรมด้านการ -                -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    มีความรู้ความเข้า 1.เพื่อยกระดับการท่อง สํานักปลัดฯ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน อบรมมัคคุเทศก์ท้อง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒน ใจมากขึ้น เที่ยวและรองรับการเข้า

ถิ่น ธรรมอย่างยั่งยืน สู่อาเซียน
2.เพื่อการกระจาย 2.เพื่อส่งเสริมการท่อง
รายได้ให้แก่ชุมชน เที่ยว

16 ปรับปรุงสะพานบริเวณทางเข้าและ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว ความยาวไม่น้อยกว่า -                -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละ 80 จํานวน  -นักท่องเที่ยวได้รับ สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 818



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

สะพานบริเวณจุดเดินชมสวนเต่า ณ มีมาตรฐานยกระดับ 250 ตารางเมตร นักท่องเที่ยวมี ความสะดวกในการ
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า บ้านกอก นักท่องเที่ยวมีความ ความปลอดภัย เดินเข้ามาชมสวนเต่า
ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี สะดวก มีความปลอด
จังหวัดขอนแก่น ภัยในการเข้ามาเดิน

ดูเต่า ณ จุดเดินชม
สวนเต่า

17 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ 1.การจัดแสดงประกอบแสง -                -                1,500,000    1,500,000    1,500,000    จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เพื่อส่งเสริมการ สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น) ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น สี เสียงภายในงานเพื่อความ โครงการ ท่องเที่ยวให้กับจังหวัด

2.เพื่อเป็นการส่งเสริม ยิ่งใหญ่ตระการตา ขอนแก่น
เศรษฐกิจ 2.จัดกิจกรรมบนเวทีในคืน 2.เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
3.เพื่อเป็นการสร้างความประ วันที่ 31 ธันวาคม ถึง ของเมืองขอนแก่นให้ดี
ทับใจให้กับประชาชน วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ยิ่งขึ้น
4.เพื่อให้ประชาชนชาวขอน 3.เพื่อสร้างพื้นที่ให้
แก่นได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ประชาชนชาวเมือง
ในการเฉลิมฉลองกิจกรรม ขอนแก่น ได้ร่วมกัน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เฉลิมฉลอง

18 จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ หน่วยงานจังหวัดขอนแก่น -                -                600,000      600,000      600,000       จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เพื่อส่งเสริมการท่อง สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ. 02

(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น) ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจัง โครงการ เที่ยวให้กับจังหวัด
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม หวัดขอนแก่น, เทศบาลนคร ขอนแก่น
เศรษฐกิจ ขอนแก่น และหน่วยงาน 2.เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
3.เพื่อเป็นหนึ่ง ภาคเอกชน ของเมืองให้กับขอนแก่น
กิจกรรมงาน 3.เพื่อสร้างความสามัคคี
Event ที่สําคัญของ ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
เมืองขอนแก่นใน ที่ได้ร่วมดําเนินกิจกรรม
อนาคต 4.เพื่อสร้างพื้นที่ให้
4.เพื่อเป็นการสร้าง ประชาชนชาวเมือง
ความประทับใจให้กับ ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัด
ประชาชนชาวขอนแก่น กิจกรรมเพื่อให้เป็นพื้นที่

การท่องเที่ยวที่สําคัญ

19 จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่อง จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม -                -                2,000,000    2,000,000    2,000,000    นักท่องเที่ยว 1.เพื่อยกระดับการ สํานักปลัดฯ
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ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

จังหวัดขอนแก่น "อิสานแซบหลาย" เที่ยวและกระตุ้นให้ มากขึ้น ไม่น้อยกว่า ท่องเที่ยวให้นัก
Amaing I-San Fair ณ ศูนย์ประชุม นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ร้อยละ 70 ท่องเที่ยวได้รู้จัก
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากขึ้น มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้
มีมาตรฐานมากยิ่ง
ขึ้น

-               -                17,900,000 17,900,000 17,900,000  รวม  19  โครงการ

แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 821



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1.เพื่อเสริมสร้างความ  -สร้างศูนย์เรียนรู้ -                -                900,000      900,000      900,000      จํานวนหมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ

เข้มแข็งแก่ชุมชนในการ เศรษฐกิจพอเพียงใน ที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น
ดําเนินชีวิตตามหลัก หมู่บ้านนําร่องเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง
2.เพื่อขยายผลหมู่บ้าน  -พัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงใน เศรษฐกิจพอเพียง ของ
จังหวัดขอนแก่น อําเภอในเขตจังหวัด
3.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ขอนแก่น
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 822



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบ  -เพื่อส่งเสริมเกษตรกร  -ขุดบ่อน้ําในไร่นา บ่อละ -                -                12,672,000  12,672,000  12,672,000  ความพึงพอใจของ  -ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ 19,000 บาท จํานวน 20 ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น

ตามแนวทางปรัชญา อําเภอ ๆ ละ 50 บ่อ
เศรษฐกิจพอเพียง  -อบรมส่งเสริมอาชีพ 26

อําเภอ ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ
200,000 บาท
 -พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการ
เกษตร 5 อําเภอ ๆ ละ 5
จุด ๆ ละ 800,000 บาท
 -บูรณาการร่วมกับหน่วย
งานอื่นในการจัดกิจกรรม
 -สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านอาชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 10 ครั้ง ๆ ละ
200,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจ  -เพื่อให้ประชาชนได้  -ราษฎร ประชาชนใน 500,000      500,000      500,000       -ผู้เข้าร่วมโครงการ  -ผู้เข้าร่วมโครงการ กองแผนฯ
พอเพียงตามรอยพ่อ รับความรู้และมี พื้นที่อําเภอบ้านไผ่ มีความพึงพอใจไม่ มีทักษะความรู้ความ

ประสบการณ์ในการปลูก จํานวน 800 คน น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถและสร้างงาน
พืชปลอดภัย และการ สร้างอาชีพให้กับ
รู้จักบริหารพื้นที่ทํากิน ตนเองและครอบครัว
ตามหลักปรัชญา  -ผู้เข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นวิทยากร

และถ่ายทอดความรู้

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ  -เพื่อให้นักเรียนและครู  -ครู นักเรียน ในเขต 500,000      500,000      500,000       -ผู้เข้าร่วมโครงการ  -ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองแผนฯ
แบบพอเพียงตามรอยพ่อในสถานศึกษา ได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจ พื้นที่อําเภอบ้านไผ่ มีความพึงพอใจไม่ ทักษะความรู้ความ
เขตพื้นที่อําเภอบ้านไผ่ พอเพียงตามรอยพ่อ และ จํานวน 800 คน น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถและสร้างงาน

นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน สร้างอาชีพให้กับ
และพัฒนาเป็นอาชีพ ตนเองและครอบครัว
ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

5 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  -เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้  -พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 200,000      200,000      200,000       -ผู้เข้าเยี่ยมชม  -เกษตรและประชาชนกองแผนฯ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน ให้เกิดความสมบูรณ์และ จํานวน 4 ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ไม่น้อย ทั่วไปได้รับความรู้ด้าน

ความพร้อมในการที่จะ กว่าร้อยละ 60 การเกษตรและเทคโน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง โลยีทางการเกษตร
การเกษตรให้กับ
เกษตรกรที่สนใจ

6 แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการ  -เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร  -กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 300,000      300,000      300,000       -ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
เกษตร, ปศุสัตว์ และประมง และกลุ่มแม่บ้าน และ แม่บ้าน กลุ่มโอท๊อป ของผู้เข้าร่วม เพิ่มขึ้น

กลุ่มโอท๊อป ได้พัฒนา จํานวน 400 คน โครงการไม่น้อยกว่า
และเพิ่มมูลค่าสินค้า ร้อยละ 60
ทางการเกษตร

7 แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการ  -เพื่อส่งเสริมให้ครู และ  -ครู และนักเรียน 200,000      200,000      200,000       -ความพึงพอใจ  -ครู และนักเรียนมี กองแผนฯ
เกษตร, ปศุสัตว์ และประมง นักเรียนได้ศึกษาและ จํานวน 400 คน ของผู้เข้าร่วม รายได้เสริม
ในสถานศึกษา เรียนรู้ในการแปรรูป โครงการไม่น้อยกว่า

อาหารและเป็นการ ร้อยละ 60
ส่งเสริมอาชีพให้กับครู
นักเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

8 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ  -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 1.จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ 500,000      500,000      500,000      ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองแผนฯ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง การลดรายจ่าย เพิ่ม ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร มีความพึงพอใจไม่ ทักษะความรู้ ความ
พระราชดําริของในหลวง รายได้ให้ตนเองและ หรือประชาชนผู้สนใจ น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถและสร้างงาน

ครอบครัว 2.จัดการแข่งขัน/จัด สร้างอาชีพ
 -เพื่อส่งเสริมบุคลากร ประกวดด้านการประกอบ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในท้องถิ่นให้มีความรู้ อาชีพ สามารถเป็นวิทยากร
ความสามารถถ่ายทอด และถ่ายทอดความรู้ได้
ความรู้สู่ชุมชนได้

9 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา 1.เพิ่มผลผลิตของปลา  -ประชาชนในเขตพื้นที่ -                -                 500,000      -                -                 -จํานวนประชาชน 1.ผลผลิตสัตว์น้ํา กองแผนฯ
ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างรายได้ ในแหล่งน้ําธรรมชาติ อําเภอแวงใหญ่ ที่เข้าร่วมไม่น้อย ในแหล่งน้ําเพิ่มขึ้น
และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน 2.เพื่อเป็นแหล่งอาหาร จังหวัดขอนแก่น กว่าร้อยละ 60 2.ฟื้นฟูทรัพยากร
ปี 2563 โปรตีนราคาถูกในชุมชน สัตว์น้ําในแหล่งน้ํา
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 3.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร โดยเป็นแหล่งสร้าง
แวงใหญ่) เลี้ยงเป็นอาชีพสําหรับ พ่อ-แม่พันธุ์ปลาให้

พันธุ์ปลาที่มีศักยภาพ ขยายพันธุ์ได้ตาม
ในการผลิตและเป็นที่ ธรรมชาติ
ต้องการของตลาด 3.เพิ่มความหลาก

หลายชนิดพันธุ์ปลา
ในบริเวณแหล่งน้ํา
ที่ดําเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 826



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

10 ศึกษาดูงานเพื่อการบริหารจัดการ 1.เพื่อให้นักศึกษา กศน.  -นักศึกษา กศน. ผู้นํา -                -                 500,000      -                -                ผู้เข้าร่วมไม่น้อย 1.มีความรู้ ความ กองแผนฯ
เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําท้องถิ่น และ ท้องถิ่น และประชาชน กว่าร้อยละ 80 เข้าใจและน้อมนํา
(อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ ประชาชน ได้รับความรู้ อําเภอโนนศิลา จํานวน ปรัชญาเศรษฐกิจ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนศิลา) และประสบการณ์จาก 130 คน พอเพียงมาใช้ในการ

การศึกษาดูงานและนํา ดําเนินชีวิต
มาปรับใช้ให้เหมาะสม 2.มีโอกาส
2.เพื่อให้มีความรู้ ความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เข้าใจในการพัฒนาตาม ร่วมกันพัฒนา
แนวทางปรัชญา คุณภาพชีวิตให้มี
เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

-               -                16,772,000 15,772,000 15,772,000 รวม  10  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 827



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารจัดการขยะและมลพิษ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึก จัดอบรมเยาวชนและครู -                 -                400,000       400,000       400,000        จํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนเกิด กองแผนฯ

ในจังหวัดขอนแก่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด ในโรงเรียนในเขต เข้าร่วมโครงการ จิตสํานึกในการ
ปริมาณขยะในโรงเรียนและ จังหวัดขอนแก่น ปีละ 25 แห่ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึก จัดอบรมประชาชนและ -                 -                700,000       700,000       700,000        จํานวนชุมชน ประชาชนสามารถ กองแผนฯ
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด ผู้นําชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครง จัดการสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ จังหวัดขอนแก่น ปีละ การไม่น้อยกว่า ในชุมชนของตนเอง
ชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs  2 รุ่น ปีละ 20 แห่ง ได้ดีขึ้น
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

3 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะ เพื่อสร้างให้มีส่วนร่วมของ จัดประชุมสัมมนา อปท. -                 -                60,000         60,000         60,000          จํานวน อปท. ได้แนวทางและ กองแผนฯ
มูลฝอยรวมแบบผสมผสาน ประชาชนในการแก้ไขปัญหา และหน่วยงานที่เกี่ยว ที่เข้าร่วมโครง วิธีการการจัดการ
จังหวัดขอนแก่น ขยะล้นเมืองในเขต ข้อง ในเขต จ.ขอนแก่น การไม่น้อยกว่า ขยะล้นเมืองร่วมกัน

จ.ขอนแก่น ปีละ 5 แห่ง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 828



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

4 บริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ จัดอบรมการคัดแยกขยะ -                 -                300,000       300,000       300,000        จํานวนปริมาณ ทุกภาคส่วนให้ กองแผนฯ
จังหวัดขอนแก่น ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ อันตรายออกจากขยะ ขยะอันตราย ความสําคัญและ

ในการแข้ไขปัญหาขยะ ทั่วไปก่อนทิ้ง และการ ในเขตจังหวัด ร่วมมือในการ
อันตรายในเขต จ.ขอนแก่น ทํา Mou ร่วมกัน ขอนแก่นลดลง จัดการขยะอย่าง

อย่างน้อยปีละ ถูกวิธี
10 ตัน

4 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ -                 -                495,000       -                 -                  มีบ่อบาดาลใน ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ในการเกษตรอย่างเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว จํานวน พื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร

11 บ่อ

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ -                 -                300,000       -                 -                  ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ในการเกษตรอย่างเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก เกษตรกรที่ได้ เพิ่มขึ้น
(โซล่าเซลปั๊ม) ภายในตําบลขนวน เฉลี่ย 40 เมตร ขนาด รับประโยชน์
อําเภอหนองนาคํา จังหวัด พลังงานแสงอาทิตย์ไม่
ขอนแก่น น้อยกว่า 3,000 วัตต์

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่มน้ํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 829



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ -                 -                300,000       -                 -                  ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ในการเกษตรอย่างเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก เกษตรกรที่ได้ เพิ่มขึ้น
(โซล่าเซลปั๊ม) ภายในตําบลบ้านโคก เฉลี่ย 40 เมตร ขนาด รับประโยชน์
อําเภอหนองนาคํา จังหวัด พลังงานแสงอาทิตย์ไม่
ขอนแก่น น้อยกว่า 3,000 วัตต์

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่มน้ํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า

7 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ -                 -                300,000       -                 -                  ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ในการเกษตรอย่างเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก เกษตรกรที่ได้ เพิ่มขึ้น
(โซล่าเซลปั๊ม) ภายในตําบลกุดธาตุ เฉลี่ย 40 เมตร ขนาด รับประโยชน์
อําเภอหนองนาคํา จังหวัด พลังงานแสงอาทิตย์ไม่
ขอนแก่น น้อยกว่า 3,000 วัตต์

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่มน้ํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 830



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

8 ศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการ เพื่อหารูปแบบและแนวทาง จ้างนักวิจัยศึกษาหาแนว 1,000,000     1,000,000     1,000,000      รายงานผลการ ได้รูปแบบและแนว กองแผนฯ
สิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการภาวะ ทางการป้องกันไขปัญหา วิจัย  1  เรื่อง ทางการบริหาร

มลพิษในท้องถิ่นได้อย่าง ของการเกิดมลพิษใน จัดการภาวะมลพิษ
เหมาะสม จ.ขอนแก่น อย่างเหมาะสม

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตาสาธารณะ เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ กว้าง 80 ม.ยาว 160 ม. -                 -                -                 1,500,000     ความพึงพอใจ ประชาชนมีสุขภาพ กองแผนฯ
ประโยชน์ ต.เขาสวนกวาง พักผ่อนหย่อนใจและ ของประชาชนไม่ ร่างกายที่แข็งแรง
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ออกกําลังกาย น้อยกว่า 60%

10 เจาะน้ําบาดาล บ้านพังทุย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ ขนาดท่อเส้นผ่าน -             498,000      -                 -                 ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
 หมู่ที่ 1,10 บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ในการเกษตรอย่างเพี่ยงพอ ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ของผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น
บ้านนาขาม หมู่ที่ 6,13 จํานวน 11 บ่อ 
ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

11 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ เจาะบ่อบาดาลขนาด -             -                -             500,000       ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ ในการเกษตรอย่างเพี่ยงพอ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ของผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น
อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น ความลึก 40 ม.จํานวน

8 บ่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 831



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

12 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการ ระยะทาง 700  ม. -                 -                -                 8,250,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ
พร้อมฝาปิด จากบ้านนายสินสมุทร- คมนาคมได้สะดวกและ พอใจที่ใช้บริการ ความสะดวกใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 รวดเร็ว การสัญจรไปมา
ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

13 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการ ระยะทาง  1  กม. -                 -                -                 1,800,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ
พร้อมฝาปิด เส้นถนนทางหลวง คมนาคมได้สะดวกและ พอใจที่ใช้บริการ ความสะดวกใน
ชนบท(สองฝั่งทาง) ม.4 รวดเร็ว การสัญจรไปมา
ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

14 วางท่อระบายน้ํารองหมู่บ้าน ม.2 เพื่อระบายน้ําจากชุมชนและ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.70 -                 -                250,000       -                 ร้อยละความพึง น้ําไม่ท่วมขังและ กองแผนฯ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ม. ยาว 250 ม. พอใจไม่น้อยกว่า ลดปัญหาน้ําเสีย

ร้อยละ 60

15 ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 -              300,000      -              -              -               มีบ่อบาดาลใน ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลปั๊ม)และขุดเจาะการเกษตรอย่างเพียงพอ วัตต์ และขุดเจาะบ่อ พื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร
บ่อบาดาล บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 บาดาลขนาด 6 นิ้ว
ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา ความลึกเฉลี่ย 50 เมตร
จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบแบบจุ่ม

น้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า
2 แรงม้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 832



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

16 ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 -              300,000      -              -              -               มีบ่อบาดาลใน ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลปั๊ม)และขุดเจาะการเกษตรอย่างเพียงพอ วัตต์ และขุดเจาะบ่อ พื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร
บ่อบาดาล บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 บาดาลขนาด 6 นิ้ว
ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา ความลึกเฉลี่ย 50 เมตร
จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบแบบจุ่ม

น้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า
2 แรงม้า

17 วางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตรจาก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ วางท่อ Pvc ขนาด Ø 3,000,000     3,000,000     3,000,000      ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
ลําน้ําเชิญสู่พื้นที่การเกษตรภายใน การเกษตรอย่างเพียงพอ 8 นิ้ว ความยาว 20,000 เกษตรกรที่ได้ เพิ่มขึ้น
ตําบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน ม. พร้อมจุดปล่อยน้ํา รับประโยชน์
จ.ขอนแก่น 100  จุด  ปีละ 500 ม.

18 อบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการ  -เพื่อบริหารจัดการขยะใน  -เด็ก เยาวชน และ 500,000       500,000       500,000        ร้อยละของ  -เด็ก เยาวชน กองแผนฯ
บริหารการจัดการขยะแบบครบ ครัวเรือน ลดจํานวนขยะ ประชาชนในชุมชน การดําเนินงาน และประชาชนมี
วงจร จากชุมชน  -จํานวนขยะที่ลดลง จิตสํานึกในการจัด

การบริหารขยะ
และทําให้ขยะลดลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 833



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม  -ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน/ -                 -                200,000       200,000       200,000        ร้อยละของการ 1.ประชาชนมีความ
ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ในการดําเนินรักษาสิ่งแวด ชุมชน ในพื้นที่ รวม ดําเนินงาน รู้ ความเข้าใจและ
บ้านน่ามอง ล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 46 หมู่บ้าน หาแนวทางแก้ไข
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อสร้างแกนนําและภาคี ในเขตอําเภอโนนศิลา สิ่งแวดล้อมใน
โนนศิลา) เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน

3.เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนิน แบบมีส่วนร่วม
งานที่เป็นประโยชน์และ 2.ประชาชนใน
สามารถเผยแพร่การสื่อสาร หมู่บ้าน/ชุมชน
สาธารณะสู่สังคมได้รับทราบ มีการปรับเจตคติ

ในการดูแลและ
รักษาอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

-                1,098,000   7,805,000    18,210,000  6,160,000     รวม  19  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 834



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้า จัดอบรมสร้างจิตสํานึก -               -              1,200,000    1,200,000    1,200,000   จํานวนผู้ผ่านการ ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวังดูแล อบรมไม่น้อยกว่า สํานึกและสมัครเป็น
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ปีละ 600 คน สมาชิก ทสมเพื่อเฝ้า

และขยายเครือข่ายให้ ระวังดูแลรักษา
ครอบคุลมพื้นที่ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
จ.ขอนแก่น ปีละ 5 รุ่น เพิ่มมากขึ้น

2 อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อถ่ายทอดพระราชปฏิธาน จัดฝึกอบรมราษฎรอาสา -               -              200,000      200,000      200,000     จํานวนผู้ผ่านการ ประชาชนในพื้นที่มี่ กองแผนฯ
(รสทป.) ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ สมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ทัศนคติที่ดีต่อ

พระบรมราชินีนาถ เพื่อป้องกันรักษาป่าและ ร้อยละ 60 เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ในรัชกาลที่ 9 ในการร่วมกัน ควบคุมไฟป่า โดยสร้าง เกิดจิตสํานึกร่วมกัน
ดูแลรักษาป่า ระหว่าง การมีส่วนร่วม ปีละ ในการพิทักษ์ป่าไม้
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน 3 รุ่น และสัตว์ป่า
ในพื้นที่รอบป่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 835



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

3 เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความ จัดอบรมสร้างจิตสํานึก -               -              200,000      200,000      200,000     จํานวนผู้ผ่านการ เยาวชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ
เข้าใจเกิดจิตสํานึกในการ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ อบรมไม่น้อยกว่า และเข้ามีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ปีละ 100  คน การอนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม ใน จังหวัดขอนแก่น สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

4 1 อําเภอ 1 ชุมชนต้นแบบการจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ จัดอบรมสร้างจิตสํานึก -               -              200,000      200,000      200,000     จํานวนชุมชนได้รับ ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ การพัฒนาปีละไม่ สํานึกและมีส่วนร่วม

และขยายผลให้แก่หมู่บ้านอื่น สิ่งแวดล้อมให้กับประชา น้อยกว่า 2 ชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ชน จ.ขอนแก่น ปีละ ชุมชนเพิ่มขึ้น
2 รุ่น

5 บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชนเพื่อสร้างจิตสํานึก จัดอบรม สร้างจิตสํานึก -               -               300,000      300,000      300,000     จํานวนผู้ผ่านการ ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และ ให้ประชาชนตระ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ อบรมไม่น้อยกว่า สํานึกและเข้ามีส่วน
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด หนักถึงการมีส่วน สิ่งแวดล้อมให้กับประชา ปีละ 180 คน ร่วมในการดูแลรักษา
ล้อมจ.ขอนแก่น ร่วมในการอนุรักษ์ ชนจ.ขอนแก่น ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น

ฟื้นฟู ดูแลรักษา
ป่าไม้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 836



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 ก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศน์ ความรู้ความเข้าใจ ประชาชน และจัดทํา -               -               750,000      750,000      750,000     ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร่วมดูแลรักษา กองแผนฯ
ต้นน้ําและฝายหินทิ้งแบบประชา การอนุรักษ์ทรัพยา ฝายต้นน้ําหรือฝายหิน ปีละ 840ครัวเรือน สิ่งแวดล้อมชุมชน
อาสา (Check Dam) กรดิน น้ํา และป่าไม้ ทิ้ง ปีละ 10 รุ่น และ ได้ใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น

ลดปัญหาภัยแล้ง สร้างฝายปีละไม่น้อยกว่า
28 แห่ง

7 อุทยานธรณีขอนแก่น (Geo Park) 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดทําเอกสารและสื่อ -               -               300,000      300,000      300,000     จํานวนผู้เข้าร่วม 1.คนในพื้นที่และบุคคล สํานักการช่าง
ด้านธรณีวิทยาขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การจัด สัมมนา ไม่น้อย ทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับ (ฝ่ายผังเมือง)
2.เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น อบรม สัมมนา และการ กว่าร้อยละ 85 การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

แหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ศึกษาและการวิจัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเชิงอนุรักษ์
และการบริหารจัดการพื้นที่ 2.เป็นการศึกษาและวิจัย
ให้มีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ เพิ่มเติมจากเดิมให้มีความ

อุทยานธรณีระดับประเทศ ชัดเจนยิ่งขึ้น
และระดับโลกต่อไป 3.พัฒนาพื้นที่เข้าสู่

อุทยานธรณีระดับ
ประเทศ และเข้าสู่
ระดับโลก ต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 837



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

8 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดอบรมและตั้งศูนย์สวน -               -               300,000      300,000      300,000     มีการจัดตั้งศูนย์ สามารถอนุรักษ์พันธุ กองแผนฯ
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นไม่ให้ พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์ กรรมพืชในท้องถิ่น
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สูญพันธุ์ และสนองพระราช เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม ปีละ 2 แห่ง ไม่ให้สูญพันธุ์
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําริโครงการอนุรักษ์ พืชท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธุ์

พันธุกรรมพืช

9 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรด้านการอนุรักษ์ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความ จัดกิจกรรมอบรมสร้าง 400,000      400,000      400,000     จํานวนกิจกรรมการ มีภาคีเครือข่ายความ กองแผนฯ
สิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ อนุรักษ์ไม้น้อยกว่า ร่วมมือด้านการจัด

ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน สิ่งแวดล้อมให้กับประชา ปีละ 2 กิจกรรม การสิ่งแวดล้อม
ชนร่วมกับกลุ่มองค์กร เพิ่มขึ้น
ต่าง ๆ ใน จ.ขอนแก่น

10 ลดโลกร้อนตามแนวประชารัฐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ จัดอบรมสร้างจิตสํานึก 500,000      500,000      500,000     จํานวนผู้ผ่านการ ประชาชนและทุก กองแผนฯ
ภาคประชาชนและทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมให้กับประ อบรมไม่น้อยกว่าปี ภาคส่วนเกิดจิตสํานึก
ในการลดภาวะโลกร้อน ชาชนและทุกภาคส่วน ละ 200 คน ในการช่วยกันลด

ในจังหวัดขอนแก่น ภาวะโลกร้อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 838



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

11 พัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าชุมชน เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน จัดอบรมสร้างจิตสํานึก 1,000,000    1,000,000    1,000,000   จํานวนผู้ผ่านการ ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ
จังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ อบรมไม่น้อยกว่า สํานึกและมีส่วนร่วม

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาป่าไม้ สิ่งแวดล้อมให้กับประชา ปีละ 300 คน ดูแลรักษาป่าชุมชน
ชนจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น
ปีละ 2 รุ่น

12 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินตาม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ จัดอบรมสร้างจิตสํานึก 300,000      300,000      300,000     จํานวนผู้ผ่านการ เกษตรกรเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ
แนวพระราชดํารุของ ร.9 เข้าใจการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินให้มี การมีสว่นร่วมให้กับ อบรมไม่น้อยกว่า และเข้ามีส่วนร่วมใน

ความ อุดมสมบูรณ์ ลดการใช้ เกษตรกรใน จ.ขอนแก่น ปีละ 100 คน การอนุรักษ์
สารเคมี สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

13 สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ จัดอบรมสร้างจิตสํานึก 500,000      500,000      500,000     จํานวนชุมชนได้รับ ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ
สิ่งแวดล้อมแบบประชารัฐ การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ การพัฒนาปีละไม่ สํานึกและมีส่วนร่วม

และขยายผลให้แก่หมู่บ้านอื่น สิ่งแวดล้อมให้กับประชา น้อยกว่า 2 ชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ชน จ.ขอนแก่น ชุมชนเพิ่มขึ้น

14 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตาม เพื่อสร้างจิตสํานึกในการใช้ จัดอบรมให้ประชาชน 400,000      400,000      400,000     จํานวนผู้ผ่านการ ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ
แนวทางพระราชดําริของ ร.9 พลังงานทดแทน และการพึ่งพา รู้จักใช้พลังงานทดแทน อบรมปีละ 100 คน สํานึกและสามารถ

ตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวทาง และผลิตเทคโนโลยีพลัง พึ่งพาตนเองได้
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง งานทดแทนใช้ในครัว

เรือน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 839



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

15 การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมใน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าในเขต 500,000      500,000      500,000     ร้อยละความพึงพอใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ กองแผนฯ
ชุมชนในเขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ในชุมชน อ.กระนวน ของประชาชน สิ่งแวดล้อม

ปี 61 จํานวน 3 ตําบล
ปี 62-64  ปีละ 2 ตําบล

16 จัดอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมในเขตอําเภอ 1,500,000    1,500,000    1,500,000   ร้อยละความพึงพอ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ สํานักปลัดฯ
อําเภอภูผาผ่าน ในชมุชน ภูผาม่าน  ใจของประชาชน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ผ่านการอบรม
พัฒนาแหล่งน้ํา ปีละ
1  ครั้ง

17 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างองค์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ -               -               1,000,000    1,000,000    -               จํานวนครัวเรือน ประชาชนเข้ามามีส่วน กองแผนฯ
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา ความรู้ให้แก่ประชา ประชาชนในการจัดการ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวด
จ.ขอนแก่น ชนเข้ามามีส่วนร่วม พื้นที่ชุ่มน้ํา ปีละ 2 รุ่น ปีละ 300ครัวเรือน ล้อมเพิ่มขึ้น

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์
ชุ่มน้ํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 840



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

18 เยาวชนอนุรักษ์แหล่งน้ํา เพื่อให้ความรู้ด้าน จัดอบรมสร้างจิตสํานึก -               -               250,000      250,000      -               จํานวนผู้ผ่านการ เกิดเครือข่ายกลุ่ม กองแผนฯ
การดูแลเฝ้าระวัง ให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้น อบรมไม่น้อยกว่า เยาวชนรักษ์สายน้ํา
คุณภาพแหล่งน้ํา ที่ใกล้กับแหล่งน้ํา ปีละ 100 คน เพิ่มขึ้น
และสร้างเครือข่าย ธรรมชาติ
แก่เยาวชนที่อยู่ใกล้
แหล่งน้ําธรรมชาติ

19 อําเภอต้นแบบการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให้ประชาชนมี จัดอบรมและทําฝาย -               -               1,000,000    1,000,000    -               จํานวนครัวเรือน ประชาชนเข้ามามีส่วน กองแผนฯ
ความรู้ความเข้าใจ ต้นน้ําหรือฝายหินทิ้ง ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวด
การอนุรักษ์ทรัพยา ปีละ 4 แห่ง ปีละ 120ครัวเรือน ล้อมเพิ่มขึ้น
กรดิน น้ําและป่าไม้ ได้ใช้ประโยชน์
เพื่อลดปัญหาภัย
แล้งและเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้กับพื้นป่า

20 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนมี จัดอบรมสร้างจิตสํานึก -               -               250,000      250,000      -               จํานวนผู้ผ่านการ เยาวชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ
ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ อบรมไม่น้อยกว่า และเข้ามีส่วนร่วมดูแล
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น ปีละ 100 คน รักษาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้น
และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 841



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

21 อบจ.ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างการมีส่วน จัดอบรมสร้างจิตสํานึก -               -               200,000      200,000      -               จํานวนพื้นที่ป่า ประชาชนเกิดจิตสํานึกกองแผนฯ
ร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ เพิ่มขึ้นปีละ 2 ในการอนุรักษ์สิ่งแวด
ในการลดภาวะ สิ่งแวดล้อมและปลูกป่า แห่ง ล้อมและมีพื้นที่ป่า
โลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น

จ.ขอนแก่น

22 ส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  -เพื่อเพิ่มพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว -               -               200,000      200,000      -               ร้อยละของ  -มีพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น กองแผนฯ
สีเขียว และปลูกป่า ป่าเสื่อมโทรม และ การดําเนินงาน
ทดแทนเพื่อเป็น ป่าชุมชน จํานวน 
พื้นที่ลดโลกร้อน 200 ไร่

23 ทําฝายแบบประชาอาสา  -เพื่อกักเก็บน้ําไว้ ลําห้วยบ่า บ้านขามเรียน -               -               500,000      500,000      -               ร้อยละของ  -ประชาชนในพื้นที่ได้ กองแผนฯ
ใช้ในการเกษตร และบ้านดู่โพธิ์ตาก การดําเนินงาน ใช้ประโยชน์จากฝาย
และเลี้ยงสัตว์ใน ลําห้วยกอบง บ้านกอบง กักเก็บน้ํา
ช่วงฤดูแล้ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่

-               -              11,950,000  11,950,000 8,550,000  รวม  23  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 842



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกลําห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว -              499,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - เขต แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 910 เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา การอุปโภค บริโภค เมตร  ขุดลึกลงไปอีก 2 ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม.
โดยนําดินที่ขุดไปทํา
คันดินทั้งสองข้าง

2 ขุดลอกลําห้วยวังผือตอนล่าง ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 เมตร ยาว -              498,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
วังผือ หมู่ที่ 9 ตําบลขามป้อม - เขต แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 850 เมตร ลึกเดิม 1.70 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
ตําบลวังม่วง อําเภอเปือยน้อย การอุปโภค บริโภค เมตร  ขุดลึกลงไปอีก ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 1.30 เมตร รวมลึก 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 12,150
ลบ.ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจ.ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 843



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

3 ขุดลอกลําห้วยผือบัง  ช่วงบ้านวังหิน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 14 ม. ยาว 580 ม. -              350,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 7 ตําบลสระแก้ว - เขตตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1 ม. ขุดลึกลงไป พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
วังม่วง อําเภอเปือยน้อย จังหวัด การอุปโภค บริโภค อีก 2 ม. รวมลึก 3 ม. ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
ขอนแก่น และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 9,280 ลบ.ม. 

4 ขุดลอกลําห้วยอุ้ย บ้านป่าส่าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 1,200 -              500,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 10 ตําบลพระยืน - บ้านบ่อทอง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
หมู่ที่ 6 ตพบลขามป้อม อําเภอพระยืน การอุปโภค บริโภค ลงไปจากเดิม 1.50 ม. ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 ม. หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
16,200 ลบ.ม.

5 ขุดลอกลําห้วยทราย (ตอนล่าง) เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 เมตร ยาว -              400,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านลาน แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 500 เมตร ลึกเดิม 2.03 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
ถึง บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบลหินตั้ง การอุปโภค บริโภค เมตร  ขุดลึกลงไปอีก ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 1.97 เมตร รวมลึก 4

เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 10,790
ลบ.ม. โดยนําดินขุดไป
ทําเป็นคันดินทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 844



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

6 ขุดลอกลําห้วยอุ้ย บ้านป่าหม้อ เพื่อให้ราษฎรมี เดิมขนาดปากกว้าง -              500,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน - บ้านบ่อแก แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 15 เมตร ลึก 1.50 เมตร พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
หมู่ที่ 1 ตําบลขามป้อม อําเภอ การอุปโภค บริโภค ขุดขนาดปากว้าง 15 ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร เมตร ยาว 1,075 เมตร

ขุดลึกลงไปอีก 1.50 
เมตร รวมลึก 3 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,303 ลบ.ม.

7 ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านโนนบ่อ เพื่อให้ราษฎรมี เดิมขนาดปากกว้าง -              500,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 4 ตําบลพระยืน - บ้านบึงสว่าง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 15 เมตร ลึก 1.50 เมตร พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
หมู่ที่ 11  ตําบลบ้านเหล่า อําเภอ การอุปโภค บริโภค ขุดขนาดปากว้าง 15 ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร เมตร ยาว 1,075 เมตร

ขุดลึกลงไปอีก 1.50 
เมตร รวมลึก 3 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,303 ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 845



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

8 ขุดลอกลําห้วยแร่ ช่วงบ้านแร่ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 เมตร ยาว -              499,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 7 ตําบลวังม่วง อําเภอเปือยน้อย แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 835 เมตร ลึกเดิม 2.00 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
ถึง เขตบ้านหนองแสง ตําบลดอนดู่ การอุปโภค บริโภค เมตร  ขุดลึกลงไปอีก ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 1.50 เมตร รวมลึก 3.50

เมตร ลาดเอียง 1: 1.5  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,464
ลบ.ม. โดยนําดินขุดไป
ทําเป็นคันดินทั้งสองข้าง

9 ขุดลอกลําห้วยซําปลาดู่ (ตอนบน) เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 เมตร ยาว -              450,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
ช่วงบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 570 เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
ตําบลหนองแวงนางเบ้า - เขตตําบล การอุปโภค บริโภค เมตร  ขุดลึกลงไปอีก ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
เก่างิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึก 3.50

เมตร ลาดเอียง 1: 1.5  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,970
ลบ.ม. โดยนําดินขุดไป
ทําเป็นคันดินทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 846



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

10 ขุดลอกลําห้วยว่านหอม ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว -              450,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
ห้วยว่านหอม หมู่ที่ 11 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 665 เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
หนองแวงนางเบ้า - เขตตําบล การอุปโภค บริโภค เมตร  ต้องการขุดลอกให้ ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
เก่างิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร ลึกจากเดิม 2.00 เมตร

รวมลึก 3.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,970 ลบ.ม.
โดยนําดินขุดไปทําเป็น
คันดินทั้งสองข้าง

11 ขุดลอกลําห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว -              400,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หนองตานา หมู่ที่ 4 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 590 เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
หนองแวงนางเบ้า - เขตตําบล การอุปโภค บริโภค เมตร  ต้องการขุดลอกให้ ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
เก่างิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร ลึกจากเดิม 2.00 เมตร

รวมลึก 3.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,620 ลบ.ม.
โดยนําดินขุดไปทําเป็น
คันดินทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 847



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

12 ขุดลอกลําห้วยกอบง ช่วงบ้านนานิคม เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว -              400,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองแวงนางเบ้า แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 590 เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไม่น้อยกว่า บริโภค และทําการ
อําเภอพล - เขตตําบลคอนฉิม การอุปโภค บริโภค เมตร  ต้องการขุดลอกให้ ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร ลึกจากเดิม 2.00 เมตร

รวมลึก 3.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,620 ลบ.ม.
โดยนําดินขุดไปทําเป็น
คันดินทั้งสองข้าง

13 ขุดลอกหนองประปา บ้านโนนแดง 
ม. 3 ต.บัวเงิน - ต.พังทุย อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 40 ม. ยาว 72 ม. 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม.ขุดลึก
ลงอีก 3 ม. รวมลึก 4 
เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 11,265
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด
ไปทําคันดินสองข้าง 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย

-              -                 424,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 848



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

14 ขุดลอกลําห้วยอีโซ ช่วงบ้านท่าหลวง
ม. 4 ต.เมืองพล - เทศบาลเมืองเมือง
พล อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม.  
ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 
ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.โดย
นําดินที่ขุดไปทําคันดิน
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

15 ขุดลอกลําห้วยหนองแซง ช่วงบ้าน
เพ็กน้อย ม. 5 ต.โสกนกเต็น - เขต
บ้านทับบา ม. 3 ต.เมืองพล อ.พล 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 
ม.ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00
 ม. รวมลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.โดย
นําดินที่ขุดไปทําคันดิน
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 849



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

16 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้าน        
บ่อตะครอง ม. 3 ต.โนนข่า - เขต    
ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 900 
ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 
1.50ม. ขุดให้ลึกจากเดิม
 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินทั้งสองข้างพร้อม
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

17 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด
 ม. 1 ต.โนนข่า - เขตต.หนองมะเขือ
 อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 900 
ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 
1.50ม. ขุดให้ลึกจากเดิม
 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินทั้งสองข้างพร้อม
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 850



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

18 ขุดลอกลําห้วยข่า ตอนบน         
ช่วงบ้านนา ม.6 ต.โนนทัน - บ้านฝาง
 ม.9 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ          
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 เมตร ยาว 
1,100 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

19 ขุดลอกลําห้วยม่วง ตอนล่าง ช่วง
บ้านห้วยม่วง ม. 9 - บ้านร่องสมอ   
 ม. 10 ต.โนนทัน - บ้านหินลาด ม. 
12 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,298 ลบ.ม.
 พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

20 ขุดลอกลําห้วยบุนา ตอนล่าง ช่วง
บ้านเปือย ม. 5 ต.โนนทัน - ต.โนน
สะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 เมตร ยาว 
760 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,395 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

21 ขุดลอกลําห้วยโจด ตอนล่าง ช่วงบ้าน
เปือย ม. 5 ต.โนนทัน - 
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 14 เมตร ยาว 
1,350 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,310 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 851



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

22 ขุดลอกลําห้วยงิ้ว ตอนล่าง บ้านนางิ้ว
ม. 12 ต.ยางคํา - ป่าสงวนภูเม็ง
ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

23 ขุดลอกลําห้วยยาง ตอนล่าง ช่วง
บ้านหนองแวง ม. 7 ต.ยางคํา - 
ป่าสงวนภูเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 1,100
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

24 ขุดลอกลําห้วยใหญ่ ตอนล่าง ช่วง
บ้านหนองแวง ม. 7 ต.ยางคํา - แหล่ง
เกษตรภูเม็ง ต.บ้านเม็ง 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 1,100
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

25 ขุดลอกลําห้วยสวนหม่อน ตอนล่าง 
บ้านหนองแวง ม. 7 ต.ยางคํา - 
ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 1,100
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 852



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

26 ขุดลอกลําห้วยหลัว ตอนล่าง 
บ้านหนองโน ม. 8 ต.บ้านเม็ง - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 
อ.หนองเรือ เชื่อมเขต อ.บ้านแท่น
จ.ชัยภูมิ

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 17 ม. ยาว 1,020
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,350 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

27 ขุดลอกลําห้วยหลัว ตอนบน 
ช่วงบ้านหนองโน ม. 8 ต.บ้านเม็ง - 
ป่าสงวนภูเม็งทอง ต.ยางคํา 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 1,100
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

28 ขุดลอกลําห้วยหลัว ตอนบน 
ช่วงบ้านหนองโน ม.8 - ป่าสงวน
ภูเม็งทอง - บ้านเหมือดแอ่ ม. 16
ต.บ้านเม็ง - เชื่อมเขตต.ยางคํา 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 1,100
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

29 ขุดลอกลําห้วยร่องแก บ้านโนนทัน ม.
 2 ต.โนนทัน - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) 
ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 760 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,395 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 853



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

30 ขุดลอกลําห้วยวังยาง ช่วงบ้านโคก
กลาง ม. 6 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น - เชื่อมเขตอ.บ้านแท่น 
จ.ชัยภูมิ

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 28 ม. ยาว 670 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,419 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

31 ขุดลอกลําห้วยโสกปลาดุก ช่วงบ้าน
เหมือดแอ่ ม. 16 ต.บ้านเม็ง - 
บ้านท่าศาลา ม. 8 ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 1,200
 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

32 ขุดลอกฝายน้ําล้น บ้านดอนบานไทย
ม. 2 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ - 
บ้านห้วยยาง ม. 7 ต.วังแสง อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

33 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําโสกมูลหมา 
บ้านดอนบานไทย ม. 2 ต.แวงใหญ่ 
อ.แวงใหญ่ - บ้านห้วยไผ่ ม. 3 
ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 854



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

34 ขุดลอกลําห้วยสองคอน ช่วงบ้าน
หนองแซง ม. 7 ต.โนนทอง เชื่อม
ตําบลโนนสะอาด อ.แวงใหญ่ 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 850 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,130 ลบ.ม.

-              -                 498,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

35 ขุดลอกหนองชาด ช่วงบ้านโนนข่า 
ม. 4 ต.โนนทอง - ต.โนนสะอาด 
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

36 ขุดลอกหนองตาเหลือก บ้านนาโพธิ์ 
ม. 9 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่
จ.ขอนแก่น - ต.ศรีสุขสําราญ 
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

37 ขุดลอกหนองสาธารณะ 
บ้านโนนสะอาด ม. 1 ต.โนนสะอาด 
อ.แวงใหญ่ - ต.วังแสง อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 855



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

38 ขุดลอกหนองตลาดแดงเหนือ บ้าน
โสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตําบลใหม่นา
เพียง - ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

39 ขุดลอกหนองขาม บ้านโสกไผ่ ม. 6 
ต.ใหม่นาเพียง - ตําโนนสะอาด
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 55 ม. ยาว 90 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม.

-              -                 497,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

40 ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ ช่วงบ้านคูขาด
ม. 2 ต.โคกสง่า อ.พล - เขตบ้านโนน
ขี้เหล็ก ม. 11 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม.ยาว642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไป 
ทําคันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 856



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

41 ขุดลอกลําห้วยหนองตะไก้ ช่วงบ้าน
หนองแกมน ม. 1 ต.โคกสง่า อ.พล - 
เขตบ้านหนองหอย ม. 7 ต.แวงน้อย 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม.ยาว642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไป 
ทําคันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

42 ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน (ตอนบน) 
ช่วงบ้านโคกล่าม ม. 1 ต.ท่าวัด 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - เขตตําบล
หลุบกุง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 857



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

43 ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน (ตอนกลาง) 
ช่วงบ้านท่าวัด ม. 2 ต.ท่าวัด 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - เขตอ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

44 ขุดลอกลําห้วยกุดลาด ช่วงบ้านลาด 
ม. 6 ต.ท่าวัด - เขต ต.ทางขวาง 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 858



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

45 ขุดลอกลําห้วยสระแกราษฎ์ ช่วง
บ้านหนองแขม ม. 3 ต.แวงน้อย - 
เขตต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 900 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

46 ขุดลอกลําห้วยนา(ตอนกลาง) 
ช่วงบ้านอีโล ม. 5 ต.แวงน้อย - เขต
ตําบลทางขวาง อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 900 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 859



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

47 ขุดลอกลําห้วยโสกรัง (ตอนบน) ช่วง
บ้านหนองแขม ม. 13 ต.แวงน้อย - 
เขตตําบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 750ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

48 ขุดลอกลําห้วยนา (ตอนล่าง) ช่วง
บ้านดอนหัน ม. 2 ต.แวงน้อย - เขต
ตําบลทางขวาง อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 900 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 860



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

49 ขุดลอกลําห้วยโสกหาด ช่วงบ้าน
ก้านเหลืองหนองแวง ม. 12 
ต.ก้านเหลือง - เขตตําบลแวงน้อย
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 900 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

50 ขุดลอกลําห้วยหินแตก ช่วงบ้านตลาด
ม. 8 ต.ก้านเหลือง - เขตบ้านน้ําซับ 
ม. 7 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 900 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 861



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

51 ขุดลอกลําห้วยหลักด่าน ช่วงบ้านโสก
กระนวน ม. 4 ต.ก้านเหลือง
อ.แวงน้อย - เขตต.ใหม่นาเพียง
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 1,160
 ม.ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,485 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

52 ขุดลอกลําห้วยพระเจ้า ช่วงบ้าน
โคกสูง ม. 2 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย
 - เขตตําบลเพ็กใหญ่ อ.พล 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม.ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 862



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

53 ขุดลอกลําห้วยโสกขี้นาค ช่วงบ้าน
หนองแก ม. 9 ต.ก้านเหลือง 
อ.แวงน้อย - เขตต.ลอมคอม อ.พล 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 10 ม. ยาว 1,124
ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม.   
ลาดเอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,488 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

54 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้าน
ศรีชุมพร ม. 9 ต.ละหานนา - เขต
ตําบลท่านางแนว อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม.ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 863



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

55 ขุดลอกลําห้วยหนองบ่อ ช่วงบ้านโนน
งิ้ว ม. 8 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี - 
เขตติดต่อ ต.พระยืน อ.พระยืน 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย
 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

56 ขุดลอกลําห้วยเหมืองใหม่ บ้านยางคํา
 ม.6 ต.กระนวน อ.ซําสู  จ.ขอนแก่น
 - เชื่อมบ้านกุดจอก ต.หนองกุง อ.
ชื่นชมจ.มหาสารคาม

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 8 ม. ยาว 850 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,562 ลบ.ม.

            -                  -          373,000                 -                  -   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 864



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

57 ขุดลอกลําห้วยคําปากดาว ช่วงบ้าน
คําปากดาว ม. 5 ต.คําแคน อ.มัญจา
คีรี - เขตติดต่อต.ป่ามะนาว อ.บ้าน
ฝาง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย
 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

58 ขุดลอกหนองสภัง บ้านโพธิ์ศรี ม.3 
ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 39 ม. ยาว 50 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 3 ม. 
ลาดเอียง 1:1
รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,617 ลบ.ม.

-              -                 211,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 865



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

59 ขุดลอกลําห้วยเตย ช่วงบ้านนางาม ม.
 5 ต.นางาม - เขตติดต่อ ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 885 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

60 ขุดลอกลําห้วยนาโน ช่วงบ้าน
หนองโจด ม. 5 ต.นาข่า - เขตติดต่อ
ตําบลนางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 เมตร ยาว 
530 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย
 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,250 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 498,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 866



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

61 ขุดลอกหนองฝายแดง บ้านดงซํา ม.7
 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 65 ม. ยาว 130 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 
ม. ลาดเอียง 1:1.5
รวมลึกเฉลี่ย 2.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,188 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

62 ขุดลอกลําห้วยเตย บ้านห้วยเตย ม.1
 ต.ห้วยเตย - ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.
ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 8 ม. ยาว 1,448 
ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม.    
ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,670 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 867



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

63 ขุดลอกลําห้วยยาง ช่วงบ้านหินแตก 
ม.7 ต.นางาม - เขตติดต่อตําบลนาข่า
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 885 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

64 ขุดลอกลําห้วยฮวก ช่วงบ้านห้วยฮวก
ม.2 ต.โพนเพ็ก - เขตติดต่อ
ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย
 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 868



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

65 ขุดลอกลําห้วยทราย ช่วงบ้านไส้ไก่ ม.
 1 ต.ท่าศาลา - เขตติดต่อ
ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย
 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

66 ขุดลอกลําห้วยภูกระแตใต้ ช่วงบ้าน
หนองแสง ม. 2 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง - เขตต.คึมชาด
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 869



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

67 ขุดลอกลําห้วยวัดโป่งแดง ช่วงบ้าน
หนองไผ่ล้อม ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม - 
เขตต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง         
 จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

68 ขุดลอกลําห้วยโนนกอกน้อย ช่วงบ้าน
โนนกอกน้อย ม.2 ต.หนองแวงโสก
พระ อ.พล จ.ขอนแก่น - เขต          
     อ.ประทาย จ.นครราขสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

69 ขุดลอกลําห้วยเดื่อ ช่วงบ้านหนอง
แปน ม. 9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี 
ถึงเขตติดต่อ ต.โคกสําราญ  อ.บ้าน
แฮด จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 870



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

70 ขุดลอกลําห้วยคร้อ ช่วงบ้านโคกสูง
เหนือ ม. 13 ต.นางาม - เขตติดต่อ   
 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 530 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,250 ลบ.ม.

-              -                 498,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

71 ขุดลอกลําห้วยขุมปูน ช่วงบ้านหนอง
บัวสันติสุข ม.11 ต.โสกนกเต็น อ.พล
 - เขต ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 
   จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 22 ม. ยาว 654 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม.     
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5
 หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,488 
ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

72 ขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้าน     โนน
สว่าง ม. 7 ต.โพนเพ็ก -  เขต
ติดต่อต.คําแคน อ.มัญจาคีรี           
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

            -                  -          499,000                 -                  -   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 871



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

73 ขุดลอกลําห้วยพะเนาว์ ช่วงบ้าน  
โนนคูณ ม. 4 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
ถึง เขตติดต่อ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

74 ขุดลอกลําห้วยหนองโน ช่วงบ้าน
ศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล
 -  เขต ต.หนองมะเขือ อ.พล 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 22 ม. ยาว 654 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
 ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,488 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

75 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้านโสกขาม
น้อย ม.7 ต.โสกนกเต็น - เขต ต.โจด
หนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 22 ม. ยาว 465 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
 ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,485 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 872



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

76 ขุดลอกลําห้วยหญ้าไทร ช่วงบ้าน
ศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม - เขต
บ้านหนองแวงใน ม.9 ต.หนองมะเขือ
อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
 ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,483 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

77 ขุดลอกลําห้วยโสกบักล่อ บ้านแดง 
ม. 12 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง -
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 728 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ม.
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3
ม.หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 42,201 
ลบ.ม.

            -                  -          499,000                 -                  -   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

78 ขุดลอกลําห้วยโสกรัง บ้านหัวบึง 
ม. 3 ต.บ้านฝาง - บ้านเหล่า ม. 3 
ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 12 ม. ยาว 1,290
 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 
1.20 ม. ขุดลึกลงไปอีก
เฉลี่ย 1.80 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,235 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 873



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

79 ขุดลอกลําห้วยอิสานเขียว บ้านหนอง
แวงน้อย ม. 12 ต.บ้านหัน
อ.โนนศิลา - เขต ต.โจดหนองแก 
อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 25 ม. ยาว 450 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.52 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.98 ม. 
รวมลึก 3.50 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,309 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

80 ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านวังยาว 
ม. 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา - 
ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 23 ม. ยาว 300 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 ม. 
รวมลึก 4.20 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,030 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

81 ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านหนองกุง
ม. 1 ต.หนองปลาหมอ - ต.เปือยใหญ่
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

ด้าน A กว้าง 67 ม.,    
ด้าน B กว้าง 50.20 ม.,
ด้าน C กว้าง 43 ม. ,
ด้าน D กว้าง 50 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. รวมลึก 
5.50 ม. หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 5,598
 ลบ.ม.

-              -                 244,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 874



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

82 ขุดลอกหนองบักสา บ้านมูลนาค ม. 7
ต.โพธิ์ไชย และ ต.บ้านโคก 
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ขุด
ลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ช่วงที่ 1 กว้าง 40
 ม. ยาว 43 ม.หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,294 ลบ.ม. ช่วงที่
 2 กว้าง 40 ม. ยาว 
162 ม. หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,016 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

83 ขุดลอกหนองผือ บ้านโนนกระยอม 
ม. 3 ต.โพธิ์ไชย และ ต.บ้านโคก 
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 554 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 ลึกเดิม
เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลงไป
อีก 2 ม. รวมลึก 3 ม.  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,296 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 875



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

84 ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน - ลําน้ําชี
บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชย
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 30 ม. ยาว 277 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 ลึกเดิม
เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลงไป
อีก 2 ม. รวมลึก 3 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,296 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

85 ขุดลอกขยายหนองก้านฮุง 
บ้านโนนทัน ม. 2 ต.โพธิ์ไชย และ
ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 35 ม. ยาว 97 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 ลึกเดิม
เฉลี่ย 1.50 ขุดให้ลึกลง
ไปอีก 1.50 ม. รวมลึก 
3 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 6,598
ลบ.ม.

0 0 250000 0 0 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

86 ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก ช่วง
บ้านโนนสว่าง ม. 7 ต.บ้านลาน - 
ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 865 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 876



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

87 ขุดลอกลําห้วยวังขอนแดง (ตอนล่าง)
 ช่วงบ้านหนองค้อ ม. 13 ต.บ้านลาน
 อ.บ้านไผ่ - ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย
 จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 880 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,290 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

88 ขุดลอกลําห้วยทราย ช่วงบ้านลาน 
ม. 5 ต.บ้านลาน - บ้านสว่าง ม. 8   
ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 860 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,282 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

89 ขุดลอกลําห้วยลําพังชู ช่วงบ้านดอนดู่
 ม. 5 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง    
จ.ขอนแก่น - ต.ดอนกอย 
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 715 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 5 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,285 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

90 ขุดลอกลําห้วยแร่ ช่วงบ้านหนองแสง
 ม. 2 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง - 
บ้านห้วยแร่ ม. 3 ต.วังม่วง อ.เปือย
น้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 790 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,279 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 877



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

91 ค่าขุดลอกลําห้วยยางบง ช่วงบ้าน
โนนสะอาด ม. 6 ต.ดอนดู่ - ฝายน้ํา
ล้นห้วยยางบง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 835 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,278 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

92  ค่าขุดลอกลําห้วยหนองกุง ช่วงบ้าน
หัวหนองแวง ม. 7 ต.ดอนดู่ - 
ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 950 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,273 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

93 ขุดลอกลําห้วยหาด ช่วงบ้านหนองไผ่
น้อย ม. 4 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง - ต.สระแก้ว 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 14 ม. ยาว 980 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,495 ลบ.ม.

-              -                 470,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

94 ขุดลอกลําห้วยสวองเก่า ช่วงบ้าน
สวองเก่า ม. 4 ต.หนองไผ่ล้อม - 
บ้านห้วยตะกั่ว ม. 10 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 685 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,270 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 878



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

95 ขุดลอกลําห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านขุมปูน 
ม. 2 ต.หนองไผ่ล้อม - ต.ตะกั่วป่า อ.
หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 727 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,288 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

96 ขุดลอกลําห้วยโปร่งแดง ช่วงบ้าน
สวองใหม่ ม. 8 ต.หนองไผ่ล้อม - 
บ้านโนนสะอาด ม. 6 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 12 ม. ยาว 580 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,290 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

97 ขุดลอกลําห้วยคลองไผ่ ช่วงบ้าน
หนองไผ่ล้อม ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม - 
เทศบาลตําบลหนองสองห้อง        
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 12 ม. ยาว 640 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,280 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

98 ขุดลอกลําห้วยโคกเติ้น ช่วงบ้าน
หนองไผ่พัฒนา ม. 9 ต.หนองไผ่ล้อม
 - เทศบาลตําบลหนองสองห้อง      
 อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 14 ม. ยาว 575 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,292 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 879



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

99 ขุดลอกลําห้วยคลองแฮด ช่วงบ้าน
เพ็กน้อย ม. 5 ต.โสกนกเต็น - เขต
บ้านหนองเรือ ม. 7 ต.โจดหนองแก 
อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม.รวมลึก 3.50 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,292 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

100 ขุดลอกลําห้วยหนองไฮ ช่วงบ้าน
เตาเหล็ก ม. 5 ต.โจดหนองแก - 
บ้านหัวคู ม. 6 ต.โสกนกเต็น อ.พล 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม.รวมลึก 3.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,292 
ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

101 ขุดลอกลําห้วยหนองแซง ช่วง
บ้านทับบา ม. 3 ต.เมืองพล - 
บ้านหันน้อย ม. 10 ต.หนองแวงโสก
พระ อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม.
รวมลึก 3.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 880



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

102 ขุดลอกลําห้วยตาหยั่ง (ตอนล่าง) 
ช่วงบ้านโนนแต้ ม. 5 ต.โนนธาตุ - 
เขตต.หนองสองห้อง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2. ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

103 ขุดลอกลําห้วยควายตาย ช่วง
บ้านกุดเชือก ม. 11 ต.บ้านลาน 
อ.บ้านไผ่ - เขตต.ขามป้อม 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 
ม.รวมลึก 3.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

104 ขุดลอกลําห้วยหญ้าคา ช่วง
บ้านกุดเชือก ม. 10 ต.บ้านลาน 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น - เขต อ.กุดรัง 
จ.มหาสารคาม

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 900 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 
ม.รวมลึก 3.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 881



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

105 ขุดลอกลําห้วยตอดู่ ช่วงบ้านดอนแดง
ม. 3 ต.สําโรง  - เขต ต.หนองเม็ก 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,488 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

106 ขุดลอกลําห้วยไทร ช่วงบ้านวังทอง ม.
 2 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง - เขต 
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
 ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,488 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

107 ขุดลอกลําห้วยนางาม ช่วงบ้าน
หนองศาลา ม. 3 ต.วังหิน 
อ.หนองสองห้อง - เขตต.บ้านหัน 
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 882



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

108 ขุดลอกลําห้วยผักตบ ช่วง
บ้านหลักด่าน ม. 6 ต.วังหิน 
อ.หนองสองห้อง - เขต ต.ป่าปอ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

109 ขุดลอกลําห้วยอีหลอด ช่วง        
บ้านโนนเหลื่อม ม. 6 ต.หนองเม็ก - 
เขตต.หันโจด อ.หนองสองห้อง       
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 30 ม. ยาว 414 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,506 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

110 ขุดลอกลําห้วยอีหลอด ช่วง
บ้านหัวขัว ม. 3 ต.หนองเม็ก
อ.หนองสองห้อง - เขต ต.โสกนกเต็น
อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 25 ม. ยาว 386 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,510 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 883



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

111 ขุดลอกลําห้วยกระดิ่ง ช่วงบ้านหนอง
บัวแดง ม. 5 ต.หนองเม็ก - เขต ต.คึ
มชาด อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

112 ขุดลอกลําห้วยหนองกุดตู้ ช่วงบ้าน
โนนหัน ม. 9 ต.ดอนดั่ง - เขต ต.
ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

113 ขุดลอกลําห้วยหนองตอแหล ช่วง
บ้านหนองแวงน้อย ม. 8 ต.ดอนดั่ง - 
เขตบ้านโนนสะอาด ม. 6 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 884



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

114 ขุดลอกลําห้วยชาติโคกสองคอน ช่วง
บ้านโนนสะอาด ม. 6 ต.ดอนดู่ - เขต
 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

115 ขุดลอกลําห้วยนาสวน ช่วงบ้าน    
นาสวน ม. 10 ต.ตะกั่วป่า - เขต
ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

116 ขุดลอกลําห้วยหนองโคกเพ็ก ช่วง
บ้านหนองเปล่ง ม. 3 ต.ตะกั่วป่า 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - 
เขต อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 885



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

117 ขุดลอกลําห้วยบูรพา ช่วง
บ้านหนองแสง ม. 2 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร่ 
ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

118 ขุดลอกลําห้วยอีหลอด ช่วงบ้าน
หนองไทร ม. 11 ต.หนองเม็ก 
อ.หนองสองห้อง - เขต ต.โสกนกเต็น
 อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 25 ม. ยาว 386 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2. ม.
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,510 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

119 ขุดลอกลําห้วยหนองบัวแดง ช่วง
บ้านหนองบัวแดง ม. 5 ต.หนองเม็ก -
เขต ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 886



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

120 ขุดลอกลําห้วยภูกระแตเหนือ ช่วง
บ้านหนองแสง ม. 2 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง - เขต ต.สระแก้ว 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

121 ขุดลอกลําห้วยทักษิณ ช่วงบ้านหนอง
แสง ม. 2 ต.ดอนดู่ - เขต
บ้านศุภชัย ม. 5 ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

122 ขุดลอกลําห้วยวัดโป่งแดงไทยนิยม 
ช่วงบ้านหนองไผ่พัฒนา ม. 9 ต.
หนองไผ่ล้อม - เขต ต.หนองสองห้อง
 อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 887



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

123 ขุดลอกลําห้วยตาคําเบ้าโป่งแดง ช่วง
บ้านหนองไผ่ล้อม ม. 1 
ต.หนองไผ่ล้อม - เขตเทศบาล ต.
หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

124 ขุดลอกลําห้วยขี้หนู (ตอนบน) ช่วง
บ้านหนองม่วงใหญ่ ม. 3 ต.เก่างิ้ว - 
บ้านห้วยหว่านหอม ม. 11 
ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม. ยาว 675 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

125 ขุดลอกลําห้วยซําปลาดู่ ช่วงบ้าน
หนองบัว ม. 2 ต.เก่างิ้ว - เขต
ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 888



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

126 ขุดลอกลําห้วยหนองแซง (ตอนล่าง)
ช่วงบ้านเก่างิ้ว ม. 1 ต.เก่างิ้ว - 
เขตต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

127 ขุดลอกลําห้วยหิน (ตอนบน) ช่วง
บ้านหนองคูรอง ม. 7 ต.ลอมคอม
อ.พล - เขตต.แวงน้อย อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

128 ขุดลอกลําห้วยหิน(ตอนล่าง) ช่วง
บ้านหนองอรุณ ม. 3 ต.ลอมคอม - 
เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 889



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

129 ขุดลอกลําห้วยม่วง ช่วงบ้านหนอง
ห้าง ม.8 ต.เมืองพล อ.พล - เขต ต.
หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม.ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,483 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

130 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้าน
โคกไม้งาม ม. 7 ต.หนองมะเขือ - 
เขตต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

131 ขุดลอกลําห้วยหินกอง ช่วงบ้าน
ป่าพร้าว ม. 6 ต.หนองมะเขือ อ.พล 
จ.ขอนแก่น - เขตอ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 890



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

132 ขุดลอกลําห้วยตําแย (ตอนบน) ช่วง
บ้านหัวคู ม.6 ต.โสกนกเต็น - บ้าน
ชาด ม.1 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 22 ม. ยาว 654 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
 ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,488 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

133 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองสิม 
บ้านหนองวัดป่า ม.4 บ้านหนองค่าย
 ม.5 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง    
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 110 ม. ยาว 153
 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 4 ม.
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 3 ม.
รวมลึก 7 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 42,201 ลบ.ม.

-              -                 1,990,000     -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

134 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้าน
โคกสง่าพัฒนา ม. 9 ต.โคกสง่า 
อ.พล - เขตต.ทางขวาง อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 891



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

135 ขุดลอกลําห้วยหนองไฮ ช่วงบ้านโนน
กอก ม. 2 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล
 จ.ขอนแก่น - เขตอ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

136 ขุดลอกคลองเหมือง ช่วงบ้าน
หนองห้าง ม. 8 ต.เมืองพล อ.พล - 
เขตต.หันโจด อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 8 ม.ยาว 1,635 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม1.50 ม.
รวมลึกเฉลี่ย 2 ม. 
ลาดเอียง 1:1หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,488 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

137 ขุดลอกลําห้วยวังแสง ช่วงบ้าน
ป่าพร้าว ม. 6 ต.หนองมะเขือ - เขต
บ้านหนองหญ้าปล้อง ม. 12 
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 892



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

138 ขุดลอกลําห้วยอีหลอด ช่วงบ้าน
โสกขามน้อย ม. 7 ต.โสกนกเต็น อ.
พล - เขตต.วังหิน อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 540 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

139 ขุดลอกคลองห้วยฝายหลวง ช่วงบ้าน
หนองแวงนางเบ้า ม. 1 
ต.หนองแวง - นางเบ้า อ.พล - 
เขตต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

140 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองคลอง
โดน บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.ดอนดั่ง อ.
หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 83 ม. ยาว 192 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 3 
ม.รวมลึกเฉลี่ย 5 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 42,201 ลบ.ม.

-              -                 1,990,000     -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 893



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

141 ขุดลอกลําห้วยแอก ช่วงบ้านหนอง
แปน ม. 4 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล
 จ.ขอนแก่น - เขตบ้านหนองบัวนาค
 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 25 ม. ยาว 386 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,510 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

142 ขุดลอกลําห้วยกุดคอก่าน ช่วงบ้าน
หนองแปน ม. 4 ต.หนองแวงโสกพระ
อ.พล จ.ขอนแก่น - เขตอ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

143 ขุดลอกลําห้วยหนองม่วง ช่วงบ้าน
หลักด่าน ม. 9 ต.หนองแวงโสก
พระอ.พล - เขตบ้านกุดหอยกาบ 
ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง
 จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 894



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

144 ขุดลอกลําห้วยยางบก (ตอนกลาง) 
ช่วงบ้านหนองกุง ม. 6 ต.ท่านางแนว
 - เขตบ้านหนองสะแบง ม. 5 
ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

145 ขุดลอกลําห้วยนา ช่วงบ้านโนนงิ้ว 
ม. 3 ต.ทางขวาง - เขต ต.ละหานนา
 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 922 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม.
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,482 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

146 ขุดลอกลําห้วยนา ช่วงบ้านโนน
ทองหลาง ม. 6 ต.ละหานนา - 
บึงละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 895



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

147 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้าน
หนองผือ ม. 8 ต.ละหานนา - ลําน้ําชี
 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 765 ม.
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,484 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

148 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า บ้านหนองกุง
ม. 2 ต.หันโจด - บ้านหนองเม็ก ม.1
ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 23 ม.ยาว 500 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.40 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.60 ม.รวมลึกเฉลี่ย 4 
ม.หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,300 
ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

149 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า บ้านหนองเม็ก
ม.1 ต.หนองเม็ก - บ้านชาดน้อย
ม.12 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 25 ม.ยาว 500 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.60 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.40 ม. รวมลึกเฉลี่ย 
4 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,300 
ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 896



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

150 ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านโนนรัง ม.11
ต.หนองสองห้อง - บ้านสว่าง ม.3
ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 13 ม.ยาว 400 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.56 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.94 ม.รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 ม.หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 6,170
 ลบ.ม.

-              -                 234,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

151 ขุดลอกลําห้วยวังม่วง บ้านกุดรัง ม.9
ต.หนองสองห้อง - บ้านหนองวัดป่า
ม.4 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 16 ม.ยาว 750 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.47 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย1.53
ม.รวมลึกเฉลี่ย 3 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,300 ลบ.ม.

-              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

152 ขุดลอกลําห้วยลี่ บ้านหันโจด ม.3
ต.หันโจด - บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9
ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 10 ม.ยาว 650 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
2.50 ม.รวมลึกเฉลี่ย 
3 ม.หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 10,560 
ลบ.ม.

-              -                 397,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 897



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

153 ขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านโนน
สว่าง ม.7 ต.โพนเพ็ก - เขตติดต่อ
ตําบลคําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 885 ม.
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
2 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 
ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,275 ลบ.ม.

-              -                 499,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

154 ขุดลอกลําห้วยเหมืองใหญ่ บ้านยาง
คํา หมู่ที่ 6 ตําบลกระนวน อําเภอซํา
สูง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กว้าง 8 เมตร ยาว 850 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50
 เมตร ลาดเอียง 1:1 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
 3 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,562
 ลบ.ม.

-              -                 373,000       -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 898



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

155 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตําบล
หันโจด - บ้านสําราญน้อย หมู่ที่ 2
ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

เดิมกว้าง 30 ม. ยาว
308 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย
1.50 ม. ต้องการขุดให้
ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง
1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 10,741
ลบ.ม.

-              399,000       -                 -                  -                 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคและทําการ
เกษตรอย่างพียงพอ

156 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ําพระยืน เพื่อให้มีความ หนองน้ําพระยืน -           -             -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีความ กองแผนฯ
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ปลอดภัย และมี ต.พระยืน อ.พระยืน ใจไม่น้อยกว่า ปลอดภัย และรอบบึง

ความสวยงาม จ.ขอนแก่น ร้อยละ 60 มีความสวยงาม

157 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ต.บ้านเป็ด เพื่อให้ราษฎรมี เขตพื้นที่ ม.1,2,3,18 -           -             -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ จํานวนพื้นที่การเกษตรกองแผนฯ
ม.1,2,3,18 อ.เมือง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ใจไม่น้อยกว่า ที่ได้รับผลประโยชน์

การอุปโภค บริโภค จ.ขอนแก่น ร้อยละ 60
และการเกษตร

158 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงกี่ เพื่อให้มีความ ก่อสร้างถนนลาดยาง -           -             -                 5,000,000      5,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีความ กองแผนฯ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปลอดภัย และมี กว้าง 5 ม. ใจไม่น้อยกว่า ปลอดภัย และรอบบึง

ความสวยงาม ยาว 6,000 ม. ร้อยละ 60 มีความสวยงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 899



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

159 ขุดลอกลําห้วยขุมปูน ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 22 เมตร ยาว 663 -           500,000       -              500,000        -              ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หนองบัว หมู่ที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อําเภอพล - เขตตําบลหนองเม็ก การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 3.50 เมตร ลาดเอียง ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

1:1.5 ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,674  
ลบ.ม. 

160 ขุดลอกลําห้วยหนองแซง ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 เมตร ยาว 776 เมตร -            500,000       -                 500,000        ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หนองเรือ หมู่ที่ 7 ตําบลโจดหนองแก แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 เมตร ขุดให้ลึกจาก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ถึงเขตบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตําบล การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
โสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,677 ลบ.ม.

161 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยซําเปิบ ม.6 เพื่อให้ราษฎรมี ฝายสูง 1 ม. ผนังสูง -           -             -              2,500,000      2,500,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 2.5 ม. กว้าง 10 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค จํานวน 5  แห่ง ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

162 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านภูผาม่าน เพื่อให้ราษฎรมี ขุดลอกห้วยทั้งอ่าง -           -             -                 1,700,000      1,700,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว้าง 25 ม. ลึก 5 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ยาว 145 ม. ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 900



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

163 ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน บ้านโนนทัน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 335 ม. -           300,000       -              -              4,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หมู่ที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
บ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค ลงอีก 2.50 เมตร รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 4 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,165 
ลบ.ม. 

164 ขุดลอกคลองสาธารณะลําห้วยโก เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -           -             -                 300,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ห้วยปากโพน บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ ม.8 แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ต.ศรีสุข อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
165 ปรับปรุงพนังกั้นแม่น้ําชี บ้านหนองดู่ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 -              500,000       -                 500,000         - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมู่ที่ 4 ตําบลละหานนา - ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หนา 0.15 เมตร ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ท่านางแนว อําเภอแวงน้อย การอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,486 ลบ.ม. ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

166 ขุดลอกลําห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 เมตร ยาว  651 -                500,000       -                 500,000         - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หนองตานา หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแวง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
นางเบ้า - เขตตําบลเก่างิ้ว อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,671 ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 901



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

167 ขุดลอกบุ่งโคก ถึงห้วยเคลือตับปลา เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -              -                -              500,000         - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.15 บ้านโคกเจริญ  ต.ศรีสุข แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,120 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
168 ขุดลอกลําห้วยกุดรู บ้านโสกไผ่ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 17 ม. ยาว 604 ม. -              420,000       -              420,000         - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมู่ที่ 6 ตําบลใหม่นาเพียง - ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกลง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
โนนทอง อําเภอแวงใหญ่ การอุปโภค บริโภค 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

น้อยกว่า 11,476 ลบ.ม. 

169 ขุดลอกลําห้วยหลุบโพรง บ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 765 ม. -              420,000       -                 420,000         - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
โนนแดง หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทอง - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม.ขุดลึกลง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ การอุปโภค บริโภค 2 ม.รวมลึก 3.50ม. หรือ ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

กว่า 11,475 ลบ.ม.
170 ขุดลอกลําห้วยบากะสัง ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 561 ม. -              500,000       -                 500,000         - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดั่ง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ถึง เขตบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 13,674 ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 902



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

171 ขุดลอกลําห้วยสุดใจโป่งแดง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 561 ม. -              500,000       -              -              500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ช่วงบ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
หนองไผ่ล้อม - เขตตําบลดอนดู่ การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,674 ลบ.ม.

172 ขุดลอกลําห้วยผงโป่งแดง ช่วง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 448 ม. -              400,000       -                 -                  2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
หนองไผ่ล้อม - เขตบ้านห้วยตะกั่ว การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
หมู่ที่ 10 ตําบลดอนดู่ อําเภอ และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 10,920 ลบ.ม.
173 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยทรายขาว เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.4  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000 ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

174 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยสายหนัง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.5   อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000 ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 903



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

175 ขุดลอกลําห้วยสายหนัง ม.5 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 40 ยาว 2,730 ม. -              -                 -              5,000,000       - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

176 ขุดลอกบึงบักโปด เพื่อให้ราษฎรมี เนื้อที่  131  ไร่ -              -                -              5,000,000      5,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

177 ขุดลอกลําห้วยน้อย ม.6 ,10 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 10 ม. ยาว 500 ม. -              -                 -                 1,000,000       - ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 4 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

178 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา ม.1 ,9 และ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -              -                 -              2,000,000      -              ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.13  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000 ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 904



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

179 ขุดลอกบึงสีคันชา ม.5 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 40 ยาว 1,093 ม. -              -                 -              2,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

180 ขุดลอกลําห้วยที่ตื้นเขิน ในเขต เพื่อให้ราษฎรมี -              -                 -                 5,000,000      5,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

181 ขุดอ่างลําห้วยทราย เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 40 ยาว 2,730 ม. -              -                 -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60

182 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 500 -              -                 -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 905



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

183 ขุดลอกบึงศาลา  อ.ชุมแพ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 500 ม. -              -                 -                 1,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60

184 ขุดลอกบึงหนองแหวน  อ.ชุมแพ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 500 ม. -              -                 -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60

185 ขุดลอกบึงสระหนองน้ําสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมี จํานวน  9  หมู่บ้าน -              -                 -                 -                  3,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60

186 ขุดลอกลําห้วยสะอะ บ้านขามเปี้ย ม.9 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -              -                 -              2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.บ้านแฮด เชื่อมต่อ ต.โนนสมบูรณ์ แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 4,520 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 906



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

187 ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก บ้านแฮด ม.2 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. -              -                 -              2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.บ้านแฮด เชื่อมต่อ ต.หนองแซง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 4,520 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

188 ก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านแฮด ม.2 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 2,500 -              -                 -              1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

189 ก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านขามเปี้ย ม.5,9 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 2,500 -              -                 -              1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

190 ขุดลอกหนองเบ็ญ บ้านคําแก่นคูณ เพื่อให้ราษฎรมี ขนาดพื้นที่ดินขุดไม่น้อย -              -                 -                 5,000,000      5,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.7,12 ต.ม่วงหวาน- ต.วังชัย แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า 380,430 ตร.ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ลึกเฉลี่ย  1.00 ม. ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 907



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

191 ขุดลอกลําห้วยรอบแก่งเสือเต้น เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 30 ม. ยาว 2,500 -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านโนนดงมัน ม.6,14 ต.สะอาด- แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3.00 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ปี 61 ยาว 700 ม. ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ปี 62-64  ยาวปีละ ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
600 ม.

192 ขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านคําบง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 2,500 -              -                 -              1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.สะอาด อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปี 61 ยาว 700 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ปี 62-64  ยาวปีละ ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
600 ม. ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

193 ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านโนนดงมัน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 2,500 -              -                 -              1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.สะอาด  อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปี 61 ยาว 700 ม. . ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ปี 62-64  ยาวปีละ ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
600 ม. ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

194 ขุดลอกหนองหัวโอก บ้านหนองอ้อ เพื่อให้ราษฎรมี พื้นที่  150  ไร่ -              -                 -                 5,000,000      5,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.5 ต.สะอาด  อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 908



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

195 ขุดลอกรอบโนนจิก บ้านโคกสว่าง เพื่อให้ราษฎรมี ยาว  3,000  ม. -              -                 -                 3,000,000      3,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.4 ต.สะอาด  อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

196 ขุดลอกหนองขามแป บ้านโนนขามแป เพื่อให้ราษฎรมี พื้นที่  68  ไร่ -              -                 -                 5,000,000      5,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.5  ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

197 ขุดลอกหนองเข บ้านโนนพะยอม เพื่อให้ราษฎรมี พื้นที่  21  ไร่ -              -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

198 ขุดลอกลําห้วยเสียว บ้านโคกกลาง, เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง  18 ม.ยาว 7,000 -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านเสี้ยว ต.วังชัย  อ.น้ําพอง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม.  ลึก  4  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 909



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

199 ขุดลอกลําห้วยตับเต่า บ้านห้วยไผ่ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 12 ม. ยาว 2,700 -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.1 ต.น้ําพอง  อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

200 ก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านหนองกุงขี้ควง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 1.5 ม.ยาว 18 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง พร้อมเรียงหิน แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ สูง  2  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

201 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ต.บ้านเป็ด เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 1.5 ม.ยาว 36 ม. -              -                 -              1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.1,2,3,18  อ.เมือง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ สูง  2  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

202 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองกองแก้ว เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 60 ม. ยาว 83 ม. -              -                 -                 3,000,000      3,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านดอนดู่ ม.9 ต.ศรีบุญเรือง และ แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินขุดไม่น้อย ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

กว่า 13,131 ลบ.ม. ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 910



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

203 ขุดลอกลําห้วยโครงการอีสานเขียว เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 2,500 -              -                 -              1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.โนนพะยอม-ต.กุดเพียขอม แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

204 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด บ้านโนนเขวา เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 16 ม. ยาว 610 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.1 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย เชื่อม แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

205 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด บ้านโนนเขวา เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 16 ม. ยาว 610 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.1 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย เชื่อม แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

206 ขุดสระบ่อน้ําขนาดเล็กแก่เกษตรกร เพื่อให้ราษฎรมี ขนาดปริมาตรกักเก็บน้ํา -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ภายในต.ละหานนา อ.แวงน้อย แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ไม่น้อยกว่า 1,000 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ลบ.ม. จํานวน 20 บ่อ ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 911



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

207 ขุดลอกลําห้วยโสกดินแดง ช่วง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 16 ม. ยาว 787 ม. -              400,000       -                 400,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ทางขวาง - เขตตําบลแวงน้อย การอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,920 ลบ.ม. 

208 ขุดลอกลําห้วยหินลาดน้อย ช่วง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 520 ม. -              -                 -                 -                  500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตําบลละหานนา - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
 เขตตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,920 ลบ.ม. 

209 ขุดลอกลําห้วยหินลาดน้อย บ้านทุ่ง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม. ยาว 3,000 -              -                 -                 -                  500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
มน ม.3 เชื่อมปากห้วยบริเวณลําห้วย แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
รวง ต.ท่าวัด  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 912



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

210 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม. ยาว 776 ม. -              500,000       -                 -                  500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หนองดู่ หมู่ที่ 4 ตําบลละหานนา แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดให้ลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น การอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
 ถึงแม่น้ําชี 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,677 ลบ.ม.

211 ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม. ยาว 651 ม. -              500,000       -                 -                  500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อําเภอพล - เขตบ้านหนองหอย การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
หมู่ที่ 7 ตําบลแวงน้อย อําเภอ 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 13,671 ลบ.ม.

212 ขุดลอกหนองกุดบ่อ บ้านโนนกระยอม เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม. ยาว 800 ม. -              -                 -                 932,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.3 ต.โพธิ์ไชย และ ต.บ้านโคก แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 913



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

213 ก่อสร้างท่อส่งน้ําจากสถานีสูบน้ํา เพื่อให้ราษฎรมี วางท่อระบายน้ํา คสล. -              -                 -                 -                  488,000       จํานวนความยาว ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านสามหมอ ม.1 แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ Ø 0.80x1.00 ม. ของท่อและจํานวน อุปโภค บริโภค
และบ้านโนนทัน ม.2 ต.โพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค ยาว 300 ม.และบ่อพัก บ่อพัก และทําการเกษตร
และ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จํานวน 7 แห่ง วาง อย่างเพียงพอ
จ.ขอนแก่น ท่อระบายน้ําและบ่อพัก

ให้ได้มาตรฐานงานช่าง

214 ก่อสร้างฝายชลอน้ําแบบประชาอาสา เพื่อสร้างฝายต้นน้ํา จัดทําฝาย 16 แห่ง -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ความพึงพอใจของ ฝายต้นน้ําไม่น้อยกว่า กองแผนฯ
ลดปัญหาภัยแล้ง ปีละ  4  แห่ง ประชาชน 16  แห่ง
และเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับป่าต้นน้ํา

215 ขุดลอกห้วยคํามะไฟ บ้านโนนทอง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง  18 ม. ยาว 1,200 -              -                 -                 1,179,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.5 ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
216 ขุดลอกลําห้วยเสือเต้นสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 40 ม.ยาว 5,000 -              -                 -                 3,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประโยชน์ ต.เขาสวนกวาง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก  2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 914



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

217 ก่อสร้างฝาย มข.ลําห้วยบากตลอด เพื่อให้ราษฎรมี จํานวน  10  จุด -              -                 -                 -                  6,500,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ลําห้วย ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

218 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 765 ม. -              420,000       -                 -                  420,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
โนนทอง หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกลง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ การอุปโภค บริโภค 2 ม. รวมลึก 3.50 เมตร ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

น้อยกว่า 11,475 ลบ.ม. 

219 ขุดลอกลําห้วยสีผึ้ง ต่อจากโนนคอกม้า เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม. -              -                 -                 1,997,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
 -ที่นายเสมอ สุนสา บ้านดอนช้าง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ  ยาว 1,200ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ลึก 2.50 ม. ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

220 ขุดลอกแก่งน้ําต้อน  ต.ดอนช้าง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 50 ม.ยาว 100 ม. -              -                 -                 -                  493,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

221 ขุดลอกห้วยสีผึ้ง จากสะพาน-บล็อก เพื่อให้ราษฎรมี ระยะทาง 2 กม. -              -                 -                 1,500,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 915



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

คอนเวิสด์ บ้านหัวสระ ม.6 ต.ดอนช้าง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.เมือง จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

222 ขุดลอกลําห้วยหนองตาไก้ ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 เมตร ยาว 651 -              500000 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
คูขาด หมู่ที่ 2 ตําบลโคกสง่า - เขต แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลลอมคอม การอุปโภค บริโภค ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาด ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,671 ลบ.ม. 

223 บูรณะลําน้ํากุดไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ เพื่อให้ราษฎรมี จํานวน 3 แห่ง -              -                 600,000        600,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ปีละ 1 แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

224 บริหารจัดการน้ําต.ไชยสอ เพื่อให้ราษฎรมี จํานวน 6 โครงการ -              -                 100,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ปีละ 3 โครงการ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

225 ขุดลอกลําห้วยบ่า บ้านดู่ใหญ่ ม.4 เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. -              -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 916



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว ปีละ  50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
226 ขุดลอกลําห้วยหลักด่าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 765 ม. -              420,000       -                 420,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกลง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ใหม่นาเพียง - ตําบลโนนทอง อําเภอ การอุปโภค บริโภค 2 เมตร รวมลึก 3.50 ม. ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

น้อยกว่า 11,475 ลบ.ม. 

227 ขุดลอกลําห้วยหนองเอี่ยน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 16 เมตร ยาว 705 -              450,000       -                 450,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตร ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ - เขต การอุปโภค บริโภค ดินขุดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 12,309 ลบ.ม. ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

228 ขุดลอกลําห้วยยาง ต.แวงใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมี ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 ม. -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปีละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

229 ขุดลอกลําห้วยเสือเขี้ยว ต.คอนฉิม เพื่อให้ราษฎรมี ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 ม. -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปีละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
230 ขุดลอกลําห้วยหลุบพง ต.โนนทอง เพื่อให้ราษฎรมี ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 ม. -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 917



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปีละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
231 ขุดลอกลําห้วยสองคอน บ้านรัตนะ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว 765 -              420,000       -                 -                  420,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมู่ที่ 2 ตําบลโนนทอง - ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น 3.50 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,475 ลบ.ม.

232 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว ต.โนนทอง เพื่อให้ราษฎรมี ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 ม. -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปีละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

233 ขุดลอกลําห้วยบง ต.โนนสะอาด เพื่อให้ราษฎรมี ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 ม. -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปีละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

234 ขุดลอกลําห้วยหมานิล ต.ใหม่นาเพียง เพื่อให้ราษฎรมี ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 ม. -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 918



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปีละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

235 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม.ยาว 620 ม. -              400,000       -                 400,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
โนนเขวา หมู่ที่ 1 ตําบลท่านางแนว - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกจาก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
เขตบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 10,927 ลบ.ม. 

236 ขุดลอกลําห้วยยางบง ช่วงบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม.ยาว 620 ม. -              400,000       -                 400,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกจาก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ท่านางแนว - เขตบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 10,927 ลบ.ม. 

237 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านตอประดู่ ม.3 และบ้านภูถ้ําเม่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ม.9 ต.ดูนสาด อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

238 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 919



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

บ้านผักแว่น ม.8 ต.หนองโก แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

239 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 18 ม.ยาว 520 ม. -              400,000       -                 400,000        ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ช่วงบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ทางขวาง อําเภอแวงน้อย - เขต การอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 10,920 ลบ.ม. 

240 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านห้วยเชือก ม.4 และบ้านห้วยแสง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
ม.14  ต.หนองโก อ.กระนวน  การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
จ.ขอนแก่น ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

241 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านโนนราศรี  ม.18 ต.หนองโก แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

242 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 920



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

บ้านโคกสูง ม.2  ต.ห้วยยาง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

243 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
บ้านห้วยยาง  ม.1   ต.ห้วยยาง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

244 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างฝายปีละ ไม่น้อย -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ในเขต อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ กว่า  2  แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

245 ขุดลอกลําห้วยลําพังชู บ้านขามป้อม เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 80 ม. ยาว 200 ม. -              -                 -                 1,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.1-บ้านหินฮาว ม.7 ต.ขามป้อม แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

246 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา บ้านวังม่วง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 500 ม. -              -                 -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 921



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ม.1 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

247 ขุดลอกลําห้วยลําพังชู บ้านหัวฝาย เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 80 ม. ยาว 200 ม. -              -                 -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ม.3-บ้านส้มป่อย ม.2 ต.สระแก้ว แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างพอเพียง
248 ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบ เพื่อส่งเสริมเกษตร จัดอบรมให้ความรู้แก่ -              -                 -                 300,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึกองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง อ.เปือยน้อย กรในการประกอบ เกษตรกรตามหลัก ใจของผู้เข้าร่วม
จ.ขอนแก่น อาชีพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ ปีละ 1 ครั้ง
พอเพียง

249 จัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขต เพื่อส่งเสริมกลุ่ม จัดอบรมแก่กลุ่มอาชีพ -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึกองแผนฯ
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เกษตรกรในการ ปีละ  1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า

ประกอบอาชีพ อบรม
250 จัดอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรมา จัดอบรมแก่เกษตรกร -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึกองแผนฯ

ในเขต อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็น ปีละ 1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า
การลดต้นทุนใน อบรม
การผลิต

250 จัดอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรมา จัดอบรมแก่เกษตรกร -              -                 -                 500,000        500,000       ร้อยละความพึง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึกองแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 922



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ในเขต อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็น ปีละ 1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า
การลดต้นทุนใน อบรม
การผลิต

251 จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ในเขต เพื่อเพิ่มทักษะให้ จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง -              -                 -                 -                  300,000       ร้อยละความพึงพอ อาสาปศุสัตว์ได้ความรู้ กองแผนฯ
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น แก่อาสาปศุสัตว์ ใจของผู้เข้าอบรม ความชํานาญเพิ่ม

252 ก่อสร้างฝายตามแนวพระราชดําริ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง  10 ม. ปีละ -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ลําห้วยม่วง ลําห้วยน้อย ต.บ้านค้อ แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 4 แห่ง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
อ.เมือง จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
253 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ เพื่อถ่ายทอดความ จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึง ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ

เพียงเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้การสืบสานแนวคิด พอใจของผู้เข้า ความรู้ในท้องถิ่นมา
ภายในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เศรษฐกิจพอเพียง อบรม ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

254 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึง ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ
เศรษฐกิจพอเพียง"สืบสานภูมิปัญญา พอใจของผู้เข้า ความรู้ในท้องถิ่นมา
พืชสมุนไพร"ภายในเขต อ.เมือง อบรม ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น
จ.ขอนแก่น

255 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง เพื่อถ่ายทอดความ จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึง ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"การแปรรูป รู้กับผู้เข้าร่วมโครง พอใจของผู้เข้า ความรู้ในท้องถิ่นมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 923



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

อาหาร"ภายในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น การสืบสานแนวคิด อบรม ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

256 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองกลางฮุง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง  20 ม. -             -                -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร
ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

257 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองค้า เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง  20 ม. -             -                -                 1,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

258 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองข้าวฟ่าง เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง  20 ม. -             -                -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

259 จัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร เพื่อส่งเสริมกลุ่ม จัดอบรมแก่กลุ่มอาชีพ -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึง ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
ในเขต  อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เกษตรกรในการ ปีละ  1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า เพิ่มขึ้น

ประกอบอาชีพ อบรม

260 จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม จัดอบรมแก่กลุ่มอาชีพ -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึง ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
เพียงในเขต อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น เกษตรกรในการ ปีละ  1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 924



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ประกอบอาชีพ อบรม

261 จัดอบรมส่งเสริมการเกษตรปลอดสาร เพื่อส่งเสริมให้กุล่ม จัดอบรมแก่กลุ่มเกษตร -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึง ประชาชนมีรายได้ กองแผนฯ
ในเขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เกษตรกรลดการ ปีละ  1  ครั้ง พอใจของผู้เข้า เพิ่มขึ้น

ใช้สารเคมี อบรม
262 ขุดลอกกําจัดวัชพืชแหล่งน้ําสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 50 ม. ยาว -              -                 -                 1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แก่งกุดโดก ต.บ้านโต้น อ.พระยืน แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ 3,000 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

และการเกษตร ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

263 ขุดสระน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมี จํานวน 100 บ่อ โดย -              -                 -                 700,000        700,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ
แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ดําเนินการปีละ 25 บ่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค
การอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า และทําการเกษตร

ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ

264 ขุดลอกลําห้วยเพิ่ม(ฝายหัวโสก) เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา กว้าง 15 ม. ยาว 1500 ม -           -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บ.โนนแดงใหญ่ ม.1 ต.โนนแดง ใช้เพาะปลูกเพื่อ ใจของประชาชน บริโภคและทําการ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น การเกษตร ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 60
265 ขุดลอกลําห้วยอิสานเขียว เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา กว้าง 25 ม.ยาว 1500 ม. -           -                 500,000       500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บ.หนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน ใช้เพาะปลูกเพื่อ ใจของประชาชน บริโภคและทําการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 925



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น การเกษตร ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60

266 ขุดลอกลําห้วยทราย บ.วังยาว เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา กว้าง 23 ม.ยาว 1500 ม. -              -                 500,000       500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค
ม.4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา ใช้เพาะปลูกเพื่อ ใจของประชาชน บริโภคและทําการ
จ.ขอนแก่น การเกษตร ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 60

267 ขุดลอกสาธารณะ บ.หนองกุง ม.1 เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา กว้าง 23 ม.ยาว 1500 ม. -           -                 500,000       500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ใช้เพาะปลูกเพื่อ ใจของประชาชน บริโภคและทําการ
จ.ขอนแก่น การเกษตร ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 60

268 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด บ.โพนงาม มีน้ําอุปโภคบริโภค กว้าง 16 ม. ยาว 900 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค

ม.4 ต.ท่านางแนว - ต.แวงน้อย ใจของประชาชน บริโภคและทําการ

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60

269 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด บ.โนน มีน้ําอุปโภคบริโภค กว้าง 16 ม. ยาว 800 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค

เขวาสอง ม.1 ต.ท่านางแนว - ต. ใจของประชาชน บริโภคและทําการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 926



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60

270 ขุดลอกลําห้วยยางบง บ.น้ําซับ มีน้ําอุปโภคบริโภค กว้าง 16 ม.ยาว 1000 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค

ม.7 ต.ท่านางแนว - ต.แวงน้อย ใจของประชาชน บริโภคและทําการ

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60

271 ขุดลอกลําห้วยยางบง บ.หนองกุง มีน้ําอุปโภคบริโภค กว้าง 16 ม. ยาว 900 ม. -              -                 -                 500,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค

ม.6 ต.ท่านางแนว - ต.แวงน้อย อ. ใจของประชาชน บริโภคและทําการ

แวงน้อย จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60

272 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นโสก เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา โครงการก่อสร้างฝายน้ํา -              -                 1,500,000     -                  -                 ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
สายญาติ หมู่ที่ 2 (มติประชาคม) ล้นเพื่อใช้ในการ ล้นโสกสายญาติ หมู่ที่ 2 ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ

เกษตร ไม่น้อยกว่า เพียง
ร้อยละ 60

273 โครงการขุดลอกบึงห้วยซัน หมู่ที่ 4 เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา กว้าง 70 ม. ยาว 200 ม. -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
(มติประชาคม) ไว้ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. ปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ไม่น้อยกว่า 42000 ไม่น้อยกว่า เพียง
ลบม. ร้อยละ 60

274 โครงการขุดลอกบึงหนองอ้อ หมู่ที่ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการขุดลอกบึงหนอง -              -                 1,500,000     -                  1,500,000     ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
5 (มติประชาคม) ไว้ใช้ในการเกษตร อ้อ หมู่ที่ 5 ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ

ไม่น้อยกว่า เพียง
ร้อยละ 60

275 โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 6 เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการขุดลอกหนอง -              -                 -                 2,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
(มติประชาคม) ไว้ใช้ในการเกษตร แวง หมู่ที่ 6 ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ

ไม่น้อยกว่า เพียง
ร้อยละ 60

276 โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการขุดลอกหนอง -              -                 -                 1,500,000      -                 ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
15 (มติประชาคม) ไว้ใช้ในการเกษตร สามขา หมู่ที่ 15 ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ

ไม่น้อยกว่า เพียง
ร้อยละ 60

277 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําลําห้วย เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการขุดลอกอ่างเก็บ -              -                 -                 1,500,000      -                 ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
เสียว หมู่ที่ 13 (มติประชาคม) ไว้ใช้ในการเกษตร น้ําลําห้วยเสียว หมู่ที่ 13 ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ไม่น้อยกว่า เพียง
ร้อยละ 60

278 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วย เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการก่อสร้างฝาย -              -                 -                 2,000,000      2,000,000     ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
เสียว หมู่ที่ 9,11,12,13,15 (มติ ไว้ใช้ในการเกษตร น้ําล้นห้วยเสียว หมู่ที่ ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ
ประชาคม) 9,11,12,13,15 ไม่น้อยกว่า เพียง

ร้อยละ 60

279 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วย เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา โครงการก่อสร้างฝายน้ํา -              -                 -                 1,500,000      -                 ร้อยละความพึงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ใน อบจ.
ยาง หมู่ที่ 11 ไว้ใช้ในการเกษตร ล้นลําห้วยยาง หมู่ที่ 11 ใจของประชาชน การเกษตร อย่างพอ

ไม่น้อยกว่า เพียง
ร้อยละ 60

280 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริม เพื่อให้ประชาชน ลึก 42.5 ม. 4 นิ้ว หรือ -              -                 150,000       150,000        -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําใช้ใน อบจ.
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 ลึก มีน้ําไว้อุปโภค บริ 6นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่อง ใจของประชาชน การอุปโภค บริโภค
42.5 ม. ขนาด 4 นิ้วหรือ 6 นิ้ว โภคอย่างเพียงพอ สูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า อย่างพอเพียง
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วยระบบ จมใต้น้ํา มอเตอร์ขนาด ร้อยละ 60

โซล่าเซลล์ (มติประชาคม) 1.5 แรงม้า

281 โครงการขุดลอกบึงสว่าง หมู่ที่ 3 เพื่อขุดลอกแหล่ง ขุดลอกบึงสว่าง หมู่ที่ 3,9 4,693,000     ร้อยละความพึงพอ ทําให้ประชาชนได้รับ กองช่าง ทต.
และหมู่ที่ 9 ต.บ้านฝาง น้ําที่ตื้นเขินให้ จํานวน 1 แห่ง ใจของประชาชน ประโยชน์จากการ บ้านฝาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

สามารถกักเก็บน้ํา ไม่น้อยกว่า บริหารจัดการน้ําและ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ร้อยละ 60 ทรัพยากร

282 โครงการขุดลอก หมู่ 1 เพื่อขุดลอกแหล่ง 1.อ่างเก็บน้ําชลประทาน -              -                 -                 5,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ ทําให้ประชาชนได้รับ กองช่าง*ประ
น้ําที่ตื้นเขินให้ ห้วยใหญ่ กว้าง 3 ม. ยาว ใจของประชาชน ประโยชน์จากการ สานแผน
สามารถกักเก็บน้ํา 1000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ไม่น้อยกว่า บริหารจัดการน้ําและ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2.ขุดลอกลําห้วยกุดตะวงศ -              -                 -                 -                  900,000       ร้อยละ 60 ทรัพยากร

3.ขุดลอกฝายกกทัน -              -                 800,000       -                  800,000       
283 โครงการขุดลอก หมู่ 8 เพื่อขุดลอกแหล่ง 1.ฝายชลประทาน กว้าง -              -                 900,000       900,000        900,000       ร้อยละความพึงพอ ทําให้ประชาชนได้รับ กองช่าง*ประ

น้ําที่ตื้นเขินให้ 50 ม. ยาว 200 ม. ลึก3ม. ใจของประชาชน ประโยชน์จากการ สานแผน
สามารถกักเก็บน้ํา 2.ฝายสนามม้า กว้าง 5 ม -              -                 -                 -                  800,000       ไม่น้อยกว่า บริหารจัดการน้ําและ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ยาว 200 ม. ลึก 3 ม. ร้อยละ 60 ทรัพยากร

284 โครงการก่อสร้าง หมู่ 6 เพื่อขุดลอกแหล่ง 1.คลองส่งน้ําคอนกรีตจาก -              -                 -                 -                  1,000,000     ร้อยละความพึงพอ ทําให้ประชาชนได้รับ กองช่าง*ประ
น้ําที่ตื้นเขินให้ ห้วยโกส้ม-นาพ่อชื้น กว้าง ใจของประชาชน ประโยชน์จากการ สานแผน
สามารถกักเก็บน้ํา 1.5 ม. ยาว 300 ม. ลึก ไม่น้อยกว่า บริหารจัดการน้ําและ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 0.6 ม. ร้อยละ 60 ทรัพยากร

2.ฝายน้ําล้น (ห้วยโกส้ม) -              -                 1,000,000     1,000,000      1,000,000     
กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. สูง
2 ม.

285 โครงการขุดลอก หมู่ 7 เพื่อขุดลอกแหล่ง 1.ห้วยศรีธรรมมา กว้าง15 -              -                 -                 -                  900,000       ร้อยละความพึงพอ ทําให้ประชาชนได้รับ กองช่าง*ประ
น้ําที่ตื้นเขินให้ ม. ยาว 600 ม. ลึกเฉลี่ย ใจของประชาชน ประโยชน์จากการ สานแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 930



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

สามารถกักเก็บน้ํา 2.5 ม. ไม่น้อยกว่า บริหารจัดการน้ําและ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2. ลําห้วยยาง กว้าง13 ม. -              -                 900,000       -                  900,000       ร้อยละ 60 ทรัพยากร

ย. 290 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5ม.
3.โสกหมูโตน กว้าง 13 ม. -              -                 -                 800,000        800,000       
ย. 290 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5ม.

286 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา หมู่ 8 เพื่อกั้นน้ําที่ไหล 1.กั้นลําห้วยใหญ่ตอนที่ 1 -              -                 -                 800,000        800,000       ร้อยละความพึงพอ ทําให้ประชาชนได้รับ กองช่าง*ประ
ผ่านให้สามารถกัก กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. สูง ใจของประชาชน ประโยชน์จากการ สานแผน
เก็บน้ําไว้ใช้ประ 2 ม.ตอนที่ 2 กว้าง 5 ม. ไม่น้อยกว่า บริหารจัดการน้ําและ
โยชน์สูงสุด ยาว 12 ม. สูง 2 ม. ร้อยละ 60 ทรัพยากร

2.กั้นฝายชลประทาน ก.4 -              -                 900,000       -                  900,000       
ม. ยาว 12 ม. สูง 2 ม.
3. ห้วยหินกอง -              -                 900,000       -                  900,000       

287 โครงการขุดลอกลําห้วยโจด บ้าน เพื่อแก้ปัญหาภัย กว้าง 100 ม.ยาว 200 ม. -              -                 2,901,528     2,901,528      2,901,528     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ อบจ.ขก /
คําใหญ๋ หมู่ที่ 4 แล้งและให้ชาวบ้าน ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาณดิน ใจของประชาชน ตลอดปี ส่วนราชการ

มีน้ําไว้ใช้ตลอดปี ขุด 6000 ลบ.ม. ไม่น้อยกว่า อื่น
ร้อยละ 60

288 โครงการขุดลอกลําห้วยใหญ่ช่วงใต้ เพื่อให้ลําห้วยสารถ กว้าง 12 ม. ยาว 900 ม. -              -                 482,000       -                  -                 ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําสามารถเก็บ กองช่าง
อ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ บ้านโคกงาม กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.หรือรวม ใจของประชาชน กักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทต.โคกงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 931



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

หมู่ที่ 4,8 ฤดูแล้งและใช้เพื่อ ปริมาตรดินขุดพร้อมตก ไม่น้อยกว่า และใช้เพื่อการเกษตร
การเกษตรได้ตลอด แต่งคันคูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
ปี 13467 ลบ.ม.

289 โครงการขุดลอกลําห้วยใหญ่ช่วงใต้ เพื่อให้ลําห้วยสารถ กว้าง 12 ม. ยาว 850 ม. -              -                 -                 478,000        -                 ร้อยละความพึงพอ 1.แหล่งน้ําสามารถ กองช่าง
ฝาย Wet Crossing บ้านคําหญ้า กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. หรือรวม ใจของประชาชน เก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดู ทต.โคกงาม
แดง หมู่ที่ 6 ฤดูแล้งและใช้เพื่อ ปริมาตรดินขุดพร้อมตก ไม่น้อยกว่า แล้งและใช้เพื่อการ

การเกษตรได้ตลอด แต่งคันคูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เกษตรอย่างเพียงพอ
ปี 13367.25 ลบ.ม. 2.ปัญหาภัยแล้งได้รับ

การแก้ไข
290 ขุดลอกลําห้วยยางจากบ้านบุ่งแสง เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ กว้าง 15 ม.ยาว 5000 ม. -              -                 1,000,000     1,000,000      500,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนได้ใช้น้ําใน อบจ.ขก

ม.7 ถึงสถานีขนส่งภูเวียง การเกษตรและ ลึก 4 ม. ใจของประชาชน การเกษตรตลอดปี
เลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

291 โครงการขุดลอกหนองแหนบ้าน 1.เพื่อให้แหล่งน้ํา กว้าง 63 ม. ยาว 66 ม. -              -                 -                 699,000        -                 ร้อยละความพึงพอ 1.ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง
โคกกว้าง หมู่ที่ 10 กักเก็บน้ําใช้สําหรับ ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือรวม ใจของประชาชน สําหรับอุปโภคและ ทต.โคกงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 932



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

อุปโภคและเพื่อการ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า เพื่อการเกษตรอย่าง
เกษตร 14696 ลบ.ม. ร้อยละ 60 เพียงพอ
2.เพื่อป้องกันและ 2.ปัญหาภัยแล้งได้รับ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไข
ให้กับประชาชน

292 โครงการขุดลอกลําห้วยใหญ่จากที่ เพื่อให้ลําห้วยน้ํา กว้าง 12 ม.ยาว 2200 ม. -              -                 -                 -                  1,904,000     ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําสามารถกัก กองช่าง
นานางอุไร บ้านโนนค้อ ถึง หน้า สามารถกักเก็บน้ํา ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. หรือรวม ใจของประชาชน เก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทต.โคกงาม
ฝาย บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ไว้ใช้ในการเกษตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า และใช้เพื่อการเกษตร

ได้ตลอดปี 52206.25 ลบ.ม. ร้อยละ 60 อย่างเพียงพอ
293 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมี ฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริม -              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีแหล่งน้ํา กองช่าง

(ฝายหัวยหว้า) บ้านนาทุ่ม หมู่ 2 น้ําใช้ในการอุปโภค เหล็ก ยาว10 ม. ตามแบบ ใจของประชาชน ในการเกษตรและอุป อบต.เขาน้อย
บริโภค มข.2527 ไม่น้อยกว่า โภค บริโภค

ร้อยละ 60

294 ขุดลอกหนองผักตบ ม.5 (มติประ เพื่อให้มีแหล่งกัก กว้าง 85 ม. ยาว 130 ม. -              -                 10,277,000   10,277,000    10,277,000   ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําใช้ใน อบจ.
ชาคม ม.5 บ้านหนองผักตบ) เก็บน้ําใช้ในการ ใจของประชาชน การเกษตรอย่างทั่วถึง

เกษตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

295 ขุดลอกห้วยเตย (มติประขาคม ม.8 เพื่อให้มีแหล่งกัก กว้าง 100 ม.ยาว 300 ม. -              -                 3,480,000     3,480,000      3,480,000     ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําใช้ใน อบจ.
บ้านโนนทัน) เก็บน้ําใช้ในการ ลึก2.5 ม.หรือปริมาณดิน ใจของประชาชน การเกษตรอย่างทั่วถึง

เกษตร 75000 ลูกบาศก์เมตร ไม่น้อยกว่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 933



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ร้อยละ 60

296 ขุดลอกห้วยคําแคน ม.2 บ้านคํา เพื่อพัฒนาระบบกัก 1 แห่ง -              -                 -                 1,000,000      -                 ร้อยละความพึงพอ มีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ส่วนโยธา,แผน
แคนเหนือ ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี เก็บน้ําและเพิ่มประ ใจของประชาชน การเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ชุมชน ม.2
จ.ขอนแก่น (โครงการประสาน สิทธิภาพผลิตผล ไม่น้อยกว่า แห่ง
แผน) ทางการเกษตร ร้อยละ 60

297 ขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ ม.2 และ ม.3 เพื่อพัฒนาระบบกัก 1 แห่ง -              -                 2,000,000     -                  -                 ร้อยละความพึงพอ มีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ส่วนโยธา,แผน
ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เก็บน้ําและเพิ่มประ ใจของประชาชน การเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ชุมชน ม.2,ม.3
(โครงการประสานแผน) สิทธิภาพผลิตผล ไม่น้อยกว่า แห่ง

ทางการเกษตร ร้อยละ 60

298 ขุดลอกหนองคําน้อย ม.4 บ้านคํา เพื่อพัฒนาระบบกัก 1 แห่ง -          -             1,000,000    -              -             ร้อยละความพึงพอ มีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ส่วนโยธา,แผน
น้อย ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอน เก็บน้ําและเพิ่มประ ใจของประชาชน การเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ชุมชน ม.6
แก่น (โครงการประสานแผน) สิทธิภาพผลิตผล ไม่น้อยกว่า แห่ง

ทางการเกษตร ร้อยละ 60

299 ขุดลอกลําห้วยหนองเอียน บ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว 912 -              500,000      -             -              -             ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
โนนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตําบลใหม่นาเพียง แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ใจของประชาชน บริโภค และทําการ
ถึง ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 934



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

จังหวัดขอนแก่น 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,680 ลบ.ม. 

300 ขุดลอกลําห้วยหนองสิม บ้านคําคันโซ่ เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว 912 -          500,000      -             -              -             ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน - ตําบลนาข่า แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ใจของประชาชน บริโภค และทําการ
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

3.50 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,680 ลบ.ม. 

301 ขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ (โครงการประ เพื่อพัฒนาระบบกัก  1 แห่ง -          -             -             1,000,000     -             ร้อยละความพึงพอ มีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ส่วนโยธา,แผน
สานแผน) ม.7 บ้านห้วยแล้ง ต.คํา เก็บน้ําและเพิ่มประ ใจของประชาชน การเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ชุมชน ม.7
แคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สิทธิภาพผลิตผล ไม่น้อยกว่า แห่ง

ทางการเกษตร ร้อยละ 60

302 ขุดลอกหนองม่วง บ้านกุดขอนแก่น เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว 434 -          500,000      -             -              -             ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
ม.9 ต.คําแคน - ต.โพนเพ็ก แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี ใจของประชาชน บริโภค และทําการ
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น การอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินขุดไม่น้อย ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

กว่า 13,671 ลบ.ม. ร้อยละ 60
303 ขุดลอกลําห้วยคําปากดาว - เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 เมตร ยาว 912 -          500,000      -             -              -             ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ท่าเสาเล้า บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ใจของประชาชน บริโภค และทําการ
ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 935



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,680 ลบ.ม. 

304 ขุดลอกลําห้วยคําปากดาว - บ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 20 ม. ยาว 547 ม. -          500,000      -             -              -             ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ
หนองขาม หมู่ที่ 10 ตําบลคําแคน - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน บริโภค และทําการ
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ ร้อยละ 60

น้อยกว่า 13,675 ลบ.ม. 
305 ขุดลอกลําห้วยคําแคน บ้าน เพื่อให้ราษฎรมี กว้าง 15 ม. ยาว 912 ม. -          500,000      -             -              -             ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

คําแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตําบลคําแคน - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน บริโภค และทําการ
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ไม่น้อยกว่า เกษตรอย่างเพียงพอ
จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ ร้อยละ 60

น้อยกว่า 13,680 ลบ.ม. 

306 ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา เพื่อให้ประชาชนมี 20 แห่ง -              -                 -                 -                  700,000       ร้อยละความพึงพอ มีระบบสาธารณูปโภค ส่วนโยธา,แผน
20 บ่อ หมู่ 6 ต.คําแคน อ.มัญจา สาธารณูปโภคที่ ใจของประชาชน ที่ครบครันและมาตร ชุมชน ม.6
คีรี จ.ขอนแก่น (โครงการประสาน มาตรฐานและทั่ว ไม่น้อยกว่า ฐาน
แผน) ถึง ร้อยละ 60

307 ขุดลอกเหมืองสาธารณะ (หมู่ที่ 1) เพื่อพัฒนาฟื้นฟู กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. -           -             -              -              780,000       ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําได้รับการฟื้น กองแผนฯ
แหล่งน้ํา ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ใจของประชาชน ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 936



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ร้อยละ 60

308 ขุดลอกลําห้วยปากดาวถึงท่าเสา เพื่อพัฒนาฟื้นฟู กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. -           -             -              780,000        780,000       ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําได้รับการฟื้น กองแผนฯ
เล้า (หมู่ที่ 2) แหล่งน้ํา ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ใจของประชาชน ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

309 ขุดลอกเหมืองฝายจันที (หมู่ที่ 6) เพื่อพัฒนาฟื้นฟู กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -           -             1,944,000     -              1,944,000     ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําได้รับการฟื้น กองแผนฯ
แหล่งน้ํา ลึกเฉลี่ย 3 ม. ใจของประชาชน ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

310 ขุดลอกเหมืองฝายใหม่ (หมู่ที่ 6) เพื่อพัฒนาฟื้นฟู กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -           -             1,944,000     -              1,944,000     ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําได้รับการฟื้น กองแผนฯ
แหล่งน้ํา ลึกเฉลี่ย 3 ม. ใจของประชาชน ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

311 ขุดลอกหนองสองห้อง (หมู่ที่ 10) เพื่อพัฒนาฟื้นฟู พื้นที่ 20 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3 ม. -           -             2,240,000     -              2,240,000     ร้อยละความพึงพอ แหล่งน้ําได้รับการฟื้น กองแผนฯ
แหล่งน้ํา ใจของประชาชน ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

312 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมี ฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริม -              -                 500,000       -                  -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีแหล่งน้ํา กองช่าง
(ฝายหัวยหว้า) บ้านนาทุ่ม หมู่ 2 น้ําใช้ในการอุปโภค เหล็ก ยาว10 ม. ใจของประชาชน ในการเกษตรและอุป อบต.เขาน้อย

บริโภค ตามแบบ มข.2527 ไม่น้อยกว่า โภค บริโภค

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 937



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ร้อยละ 60
313 ก่อสร้างระบบประปาธนาคารน้ํา เพื่อให้เพียงพอกับผู้ กว้าง 10 เมตร -           -                 508,000       508,000        508,000       ร้อยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

ใต้ดิน ใช้น้ําประปา ยาว 1000เมตร ใจของประชาชน สะดวก รวดเร็ว และ
สูง 400 เมตร ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยขึ้น

ร้อยละ 60

314 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ํา เพื่อให้เพียงพอกับผู้  - ก่อสร้างระบบกรองน้ํา -              -                 1,500,000     -                  -                 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล ใช้น้ําประปา ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค อย่าง
ภูผาม่าน  - ถังตกตะกอนก่อสร้าง -              -                 2,000,000     -                  -                 ไม่น้อยกว่า เพียงพอ

ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ร้อยละ 60
 - โรงเก็บจ่ายสารเคมี -              -                 3,800,000     -                  -                 
ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 4ม. พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า12 ตร.ม.

315 โรงสูบน้ําดิบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนได้  1 แห่ง -          -             -             1,000,000     -             ร้อยละความพึงพอ มีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ ส่วนโยธา,แผน
เพื่อการเกษตรพร้อมระบบส่งน้ําสู่ มีสาธารณูปโภคที่ ใจของประชาชน การเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ชุมชน ม.13
หอถังสูง (ฝ่ายดงรอเงิน โครงการ มาตรฐานและทั่วถึง ไม่น้อยกว่า แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 938



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

ประสานแผน) ม.6 บ้านคําโซ่ ร้อยละ 60

316 โรงสูบน้ําดิบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมี 1 แห่ง -          -             1,000,000    -              -             ร้อยละความพึงพอ มีระบบสาธารณูปโภค ส่วนโยธา,แผน
เพื่อผลิตน้ําประปาพร้อมระบบส่ง สาธารณูปโภคที่ ใจของประชาชน ที่ครบครันและมาตร ชุมชน ม.13
น้ําสู่หอถังสูง น้ําประปา (ฝายโคก มาตรฐานและทั่ว ไม่น้อยกว่า ฐาน
หินฮาวไปหนองโมก)(โครงการประ ถึง ร้อยละ 60
สานแผน) ม.13 บ้านหนองขาม
พัฒนา ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น

317 ก่อสร้างประปาภูเขา วัดป่าบุญนิ เพื่อให้ประชาชนมี 1 แห่ง -          -             -             1,000,000     -             ร้อยละความพึงพอ มีระบบสาธารณูปโภค ส่วนโยธา,แผน
มิตร (ภูวัด) ม.4 บ้านคําน้อย ต.คํา สาธารณูปโภคที่ ใจของประชาชน ที่ครบครันและมาตร ชุมชน ม.4
แคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มาตรฐานและทั่ว ไม่น้อยกว่า ฐาน

ถึง ร้อยละ 60

-             18,195,000  124,724,528 164,441,528  157,629,528 รวม  317  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 939



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  -เพื่อสร้างขวัญและ  -ค่าตอบแทนคณะ -                   -                  90,000           90,000        90,000         ร้อยละของความ บุคลากรในสังกัด กองการ

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน กําลังใจในการ กรรมการและคณะอนุ พึงพอใจของผู้ องค์การบริหารส่วน เจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น ปฏิบัติงานให้แก่ กรรมการข้าราชการ ปฎิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น และ

บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานให้องค์การ
องค์การบริหารส่วน ขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น  -ค่าตอบแทนคณะ -                   -                  20,000           20,000        20,000         ขอนแก่น มีขวัญและ กองการ
ตามหลักเกณฑ์ กรรมการสอบสวนทาง กําลังใจในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ 
เงื่อนไข และวิธีการ วินัย งาน
ที่คณะกรรมการ  -ค่าตอบแทนคณะ -                   -                  200,000          200,000      200,000       สํานักการช่าง
กลางและคณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กรรมการจังหวัด  -ค่าตอบแทนการตรวจ -                   -                  100,000          100,000      100,000       กองการ
กําหนด ประเมินผลงาน เจ้าหน้าที่

ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 940



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  -เพื่อสร้างขวัญและ  -เงินประโยชน์ตอบแทน -                   -                  30,000,000     30,000,000  30,000,000   ร้อยละของความ บุคลากรในสังกัด กองการ
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน กําลังใจให้แก่ผู้ อื่น สําหรับพนักงานส่วน พึงพอใจของผู้ องค์การบริหารส่วน เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ต่อ) ปฏิบัติงานให้แก่ ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ปฎิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น และ

องค์การบริหารส่วน (เงินรางวัลประจําปี) ผู้ปฏิบัติงานให้องค์การ
จังหวัดขอนแก่น สําหรับข้ารการ บริหารส่วนจังหวัด

ลูกจ้างประจํา พนักงาน ขอนแก่น มีขวัญและ
จ้าง ข้าราชการและ กําลังใจในการปฏิบัติ
บุคลากรทางการศึกษา งาน
 - ค่าตอบแทนนักเรียน -                   -                  300,000          300,000      300,000       สํานักปลัดฯ
นักศึกษา ทํางานช่วง
ปิดภาคเรียน

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ  -เพื่อให้ผู้บริหาร  -ผู้บริหาร ข้าราชการ -                   -                  1,500,000       1,500,000    1,500,000     ร้อยละ 80 ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ สํานักปลัดฯ
พิธีการ และค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ข้าราชการ พนักงาน พนักงานได้แสดงความ ผู้เข้าร่วม พนักงาน ได้เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ งานรัฐพิธี และพิธี
จังหวัดขอนแก่น ได้ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สําคัญทางพุทธศาสนา
มีส่วนร่วมในงาน
รัฐพิธีสําคัญของ
ชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 941



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

3 ฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร, 1.เพื่อพัฒนาความรู้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ -                   -                 2,500,000       2,500,000    2,500,000     ร้อยละของ  -บุคลากรของ อบจ. กองการ
ข้าราชการ,ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประสบการณ์ใน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง บุคลากรที่เข้ารับ ขอนแก่น ได้รับการ เจ้าหน้าที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านต่าง ๆ รวมถึง สมาชิกสภาฯ และส่วน การอบรม ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความ
ขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ความเป็นผู้นํา ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถในการปฏิบัติ

บทบาท หน้าที่ให้ พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน งาน
แก่ผู้เข้าอบรม ในประเทศและต่างประเทศ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณ์
และแนวทางปฏิบัติ
งานในด้านต่าง ๆ 
ร่วมกัน
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความสามัคคี 
กลมเกลียว สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 942



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

4 ศึกษาอบรมและดูงานของสมาชิกสภา  -เพื่อให้สมาชิกสภา  -สมาชิกสภาองค์การ -                   -                 1,000,000       1,000,000    1,000,000      -ร้อยละความ 1. ผู้เข้ารับการอบรม กองกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัด พึงพอใจของผู้ รู้จักบทบาทหน้าที่ สภา
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ขอนแก่น 42 คน เข้าร่วมโครงการ ความรับผิดชอบใน
พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ขององค์การ ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ฐานะบุคลากร
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พนักงานจ้าง และ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน

เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพนู จํานวน 500 คน จังหวัด
ความรู้ด้านกฎหมาย 2. ผู้เข้ารับการอบรม
ในการบริหาร สามารถนําความรู้และ
ราชการส่วนท้องถิ่น ประสบการณ์ที่ได้รับมา
 -เพื่อพัฒนาแนว ปรับใช้ในการพัฒนา
ความคิด ทัศนคติ ท้องถิ่น
ให้มีวิสัยทัศน์ 3. ผู้เข้ารับการอบรม
กว้างไกล ทั้งทาง  มีความสามัคคี
ด้านเศรษฐกิจ ในหมู่คณะและมี
สังคม การเมือง ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
การปกครอง 
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ตาม
อํานาจหน้าที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 943



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

5 การดําเนินงานของคณะกรรมการ  -เพื่อให้สมาชิกสภา ประชาชนในเขตจังหวัด -                   -                 100,000          100,000      100,000       ร้อยละของการ  -สามารถแก้ไขปัญหา กองกิจการ
สภา อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น จํานวน 26 ดําเนินการ ติดตามประเมินผล สภาฯ

ผู้บริหาร ข้าราชการ อําเภอ การดําเนินการของ
พนักงานจ้าง ได้ สภาฯ
เข้าถึงพื้นที่และ
ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบข้อมูล
ความเดือดร้อน
และความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 944



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 1. เพื่อส่งเสริมให้ ดําเนินกิจกรรมเพื่อ -                   -                 1,000,000       1,000,000    1,000,000     ร้อยละของ 1. ส่งเสริมการปกครอง กองกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ประชาชนให้เข้า ส่งเสริมสนับสนุนการ ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย สภา
ผู้บริหาร มามีส่วนร่วมในการ เลือกตั้ง ที่มีส่วนร่วม 2. ประชาชนมีส่วนร่วม

เลือกผู้บริหาร/ 1. นายกองค์การบริหาร ในการเลือกตั้ง ในการเลือกผู้บริหาร/
ตัวแทนเข้ามา ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร/สจ. ตัวแทนเข้ามาบริหาร
บริหารท้องถิ่นของ 2. สมาชิกสภาองค์การ เข้ามาบริหารงาน ท้องถิ่นของตนเอง
ตนเอง บริหารส่วนจังหวัด ขององค์การ 3. ได้ผู้บริหาร สมาชิก
2.เพื่อให้ได้ผู้บริหาร ขอนแก่นตามที่กฏหมาย บริหารส่วน สภาองค์การบริหาร
สมาชิกสภาองค์การ กําหนด (กรณีครบวาระ จังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น
บริหารส่วนจังหวัด ยุบสภา และกรณีแทน เข้ามาบริหารงานของ
ขอนแก่น เข้ามา ตําแหน่งว่าง) ตามที่ องค์การบริหารส่วน
บริหารงานของ คณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วน กําหนด
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 945



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  -เพื่อให้ประชาชน ประชาคมองค์การบริหาร -                   -                 1,000,000       1,000,000    1,000,000     ร้อยละของ  -ประชาชนมีความรู้ กองกิจการ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความ ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชาชนที่มี เข้าใจบทบาทอํานาจ สภาฯ

เข้าใจในบทบาท จํานวน 15,000 คน ความรู้  เข้าใจใน หน้าที่ของ อบจ.
อํานาจหน้าที่ของ บทบาทของตนเอง ขอนแก่น
ตนเอง และ อบจ.  -ประชาชนได้ทราบ
 -เพื่อให้ประชาชน ถึงบทบาทการมีส่วน
ได้มีความรู้ ความ ร่วมในการบริหาร
เข้าใจในบทบาท ราชการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ของ หลักธรรมาภิบาล
อบจ.ขอนแก่น
 -เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
ของ อบจ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 946



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบ 1.เพื่อให้สามารถ  -กลุ่มพลังมวลชน -                   -                  500,000          500,000      500,000       ผู้เข้าร่วมไม่น้อย กลุ่มพลังมวลชน กองกิจการ
ประชาธิปไตยของประชาชน กลุ่ม นําความรู้เกี่ยวกับ เยาวชน นักเรียน กว่าร้อยละ 60 เยาวชน นักเรียน สภาฯ
พลังมวลชน เยาวชน นักเรียน การส่งเสริม นักศึกษา ในเขตพื้นที่ นักศึกษา มีความรู้
นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชาธิปไตยในใช้ จังหวัดขอนแก่น ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ในชีวิตประจําวัน ปกครอง ระบอบประชา
และนําไปใช้เป็น ธิปไตย สามารถนําไป
พื้นฐานในการอยู่ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ร่วมกันในสังกัด รวามถึงมีส่วนร่วมในการ
2.ได้เรียนรู้และฝึก ปกครองใน ระบอบประชา
ตนเองเกี่ยวกับการ ธิปไตย มากขึ้น
ใช้สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 947



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

9 การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร 1. เพื่อแสดงถึงแผน 1.จัดประชุมเพื่อกําหนด -                   -                 200,000          300,000      300,000       ร้อยละของ 1. องค์การบริหารส่วน กองแผน
ส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาขององค์การ ทิศทางการพัฒนา/ โครงการที่อยู่ใน จังหวัดขอนแก่นมี

บริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ แผนและได้ดําเนิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขอนแก่นที่กําหนด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การตามข้อบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และ การจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิ-
แนวทางการพัฒนา ท้องถิ่น ภาพสอดคล้องกับแผน
ที่สอดคล้องกับแผน 2. จัดทํา/ปรับปรุง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระดับต่าง ๆ รวมถึง
พัฒนาในระดับต่าง ๆ 3.จัดทําแผนพัฒนา มีการปรับปรุงให้เป็นไป
3.เพื่อแสดงแนวทาง ท้องถิ่น/เพิ่มเติม/ ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
การพัฒนาในช่วงสี่ปี เปลี่ยนแปลง ตามภารกิจที่ได้รับ
ที่มีความสอดคล้อง 4.จัดทําแผนการดําเนินงาน มอบหมาย
และสามารถสนอง ประจําปี/เพิ่มเติม 2. องค์การบริหารส่วน
ตอบต่อยุทธศาสตร์ 5. จัดทําเอกสาร/ จังหวัดขอนแก่นมีแผน
การพัฒนาอย่างมี ประสานงานกับ พัฒนาท้องถิ่นสําหรับ
ประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไปเป็นกรอบในการ

จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายขององค์กร
และใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 948



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา/ทบทวน 1.เพื่อให้มียุทธศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -                   -                  200,000          500,000      500,000       ร้อยละของผู้  -อปท.ในเขตจังหวัด กองแผน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. การพัฒนาของ อปท. 1 ครั้ง เข้าร่วมสัมมนาฯ ขอนแก่นมีกรอบการ
ในเขตจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นให้ ประสานแผนพัฒนา

สอดคล้องกับแผน ไปในทิศทางเดียวกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น
2.เพื่อให้ อปท.ใน
เขตจังหวัดขอนแก่น
มีการบูรณาการ
โครงการพัฒนาที่จะ
ดําเนินการร่วมกัน
ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.จังหวัด
ขอนแก่น
3.เพื่อให้มีข้อมูลของ
อปท. นํามาใช้
ประโยชน์ในการ
ประสานแผนพัฒนา
ร่วมกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 949



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

11 เพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผน  -เพื่อชี้แจงแนวทาง  -จัดสัมมนาคณะ -                   -                  300,000          300,000      300,000       ร้อยละของผู้  -แผนพัฒนาท้องถิ่น กองแผน
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น การประสานแผน กรรมการประสานแผน เข้าร่วมสัมมนาฯ ของแต่ละ อปท.เป็นไป

พัฒนาท้องถิ่น เลขานุการประสานแผน ตามแนวทางและ
จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ผู้จัด หลักเกณฑ์ที่คณะ
และนโยบายการ ทําแผน กรรมการได้กําหนด
พัฒนาระดับชาติ ทิศทางเอาไว้
จังหวัด และท้องถิ่น
 -บูรณาการโครงการ
ที่เกินศักยภาพของ
อปท.

12 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการ เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยน  -ประชุมประชาคมระดับ -               -                 200,000          3,000,000    300,000       ร้อยละของผู้  -องค์การบริหารส่วน กองแผน
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา แปลงแผนพัฒนา อําเภอ จํานวน 3,000 คน เข้าร่วมประชุม จังหวัดขอนแก่น
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้มีความสอดคล้อง  -ประชุมประชาคมระดับ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

และสามารถสนอง จังหวัด จํานวน 700 คน สําหรับใช้เป็นแนวทาง
ตอบยุทธศาสตร์ ปฏิบัติในการดําเนินการ
การพัฒนาอย่างมี พัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่าง
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 950



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

13 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1. เพื่อให้คณะกรรมการ  1.จัดการประชุม -                   -                 400,000          400,000      400,000        -ร้อยละของ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้ กองแผน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม โครงการที่ดําเนิน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

แผนพัฒนาฯ สามารถ และประเมินผลแผน การและออกติด ความคิดเห็น
กําหนดแนวทาง วิธีการ พัฒนาฯ เพื่อกําหนด ตามประเมินผล ประสบการณ์ นําไปสู่
การติดตามและ แนวทางวิธีการในการ ข้อสรุปและแนวทาง
ประเมินผลแผน ติดตามและประเมินผล ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาองค์การ แผนพัฒนาองค์การ ติดตามและประเมินผลฯ
บริหารส่วนจังหวัด บริหารส่วนจังหวัด 2. องค์การบริหารส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อให้คณะกรรมการ  -ออกพื้นที่เพื่อออกตรวจ ได้ผลการประเมินแผน
ติดตามและประเมินผล ติดตามความก้าวหน้า พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาฯ ได้ออกตรวจ ของกิจกรรมโครงการ และนําผลการประเมิน
ติดตามประเมินผล ต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการปรับ
แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหาร การดําเนินงานขององค์กร
ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ส่วนจังหวัดขอนแก่น ในระยะต่อไป
รับทราบปัญหา อุปสรรค

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะที่เป็นรูปธรรม
ต่อการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 951



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

14 พัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา  -เพื่อส่งเสริม  -จัดหาหนังสือพิมพ์ -                   -                 100,000          100,000      100,000       ร้อยละของความ  -ผู้ที่มาใช้บริการ กองแผน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนการ วารสาร และอุปกรณ์ สําเร็จ สามารถสืบค้นหา
พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ดําเนินงานของ เพื่อให้บริการแก่ ข้อมุลต่าง ๆ ได้
(Clinic Center) องค์การบริหารส่วน ศูนย์เครือข่ายเพื่อ ประชาชนทั่วไป
จังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น

15 บูรณาการด้านการวางแผนพัฒนา เพื่อบูรณาการด้าน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ -                   -                  200,000          200,000      200,000       ร้อยละความพึง มีการวางแผนพัฒนา กองแผนฯ
ท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายของ การวางแผนพัฒนา ในเขตพื้นที่จังหวัด พอใจของผู้เข้า ท้องถิ่นอย่างครอบคลุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นระหว่างภาคี ขอนแก่น สัมมนา และเป็นการบูรณาการ

เครือข่ายของ อปท. แผนของภาคีเครือข่าย
ในเขตจังหวัด ทุก อปท.
ขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 952



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

16 ค่าใช้จ่ายโฆษณาและเผยแพร่  -เพื่อเผยแพร่  -ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น -                   -                 2,500,000       2,500,000    2,500,000     ร้อยละของความ  -ผลงานและภารกิจ สํานักปลัดฯ
การดําเนินงานขององค์การบริหาร ประชาสัมพันธ์การ  -จัดทําวารสารคูณแคน สําเร็จ ด้านต่าง ๆ ของ อบจ.
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินงานของ  -จัดทําเอกสารายงานผล ขอนแก่น ได้เผยแพร่

องค์การบริหารส่วน การปฏิบัติงานของ อบจ. ประชาสัมพันธ์ให้
จังหวัดขอนแก่นให้ ขอนแก่น ประชาชนและทุกภาค
ประชาชนและทุก  -จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนได้รับทราบอย่าง
ภาคส่วนได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ทั่วถึง

อบจ.ขอนแก่น
 -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
ผ่านสื่อต่าง ๆ

17 พัฒนาระบบสารสนเทศองค์การ  -เพื่อพัฒนาระบบ  -วางระบบเครือข่าย -                   -                 200,000          200,000      200,000       ร้อยละของความ  -ระบบสารสนเทศของ สํานักปลัดฯ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สารสนเทศของ อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร พึงพอใจของ องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วน เชื่อมทุกส่วนราชการ ผู้ใช้บริการ จังหวัดขอนแก่นมี
จังหวัดขอนแก่นให้  -ปรับปรุงระบบเครือข่าย ประสิทธิภาพสําหรับ
มีประสิทธภาพ เดิมให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สําหรับให้บริการ และใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลข่าวสารและ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

18 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เพื่อใช้เป็นอาคาร อาคารพักอาศัยคอนกรีต -                   11,000,000   -                   -                -                 ร้อยละความ มีบ้านพักข้าราชการ สํานักการช่าง
พักอาศัยข้าราชการ เสริมเหล็ก 2 ชั้น สําเร็จของงาน ที่แข็งแรง ปลอดภัย
ขององค์การบริหาร กว้าง 11.30 ม.
ส่วนจังหวัด ยาว 31.50 ม. พื้นที่รวม
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 711.90 

ตร.ม.

19 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 1.เพื่อให้ผู้ประกอบ  -ผู้จําหน่ายน้ํามันและ -                   -                  350,000          350,000      350,000       จํานวนของ 1. ผู้ประกอบการมี กองคลัง
การมีความรู้และ ยาสูบ , ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ความรู้และเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับการ โรงแรมในเขตจังหวัด ที่มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการชําระค่า
ชําระค่าธรรมเนียม ขอนแก่น เรื่องกฎหมาย ธรรมเนียมบํารุง อบจ. 
บํารุง อบจ.ประเภท ระเบียบ ประเภทโรงแรมและ
โรงแรมและภาษี การชําระภาษี ภาษีบํารุง อบจ. 
บํารุง อบจ.ประเภท ค่าธรรมเนียมฯ ประเภทน้ํามันยาสูบ
น้ํามัน ยาสูบ เพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อสร้างความ 2.การจัดเก็บรายได้ของ
สัมพันธ์อันดี อบจ.ขอนแก่น มี
ระหว่างองค์กร ประสิทธิภาพมากขึ้น
และผู้ประกอบการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 954
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ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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แบบ ผ. 02

20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่า ข้าราชการครูในสังกัด -                   -                  404,000          404,000      404,000       ร้อยละของการ  -ความพึงพอใจและ กองคลัง
ประเมินผลงานข้าราชการครู ตอบแทนคณะ อบจ.ขอนแก่น เบิกจ่าย ขวัญกําลังใจในการ

กรรมการ ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ

21 อบรมสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่น  -เพื่อเพิ่มพูนความรู้  -จัดสัมมนาวิชาการ -                   -                 200,000          200,000      200,000       ผู้เข้าร่วมสัมมนา  -มีเครือข่ายด้านช่าง สํานักการช่าง
จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับวิชาการ ด้านช่างให้กับผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า  -แลกเปลี่ยนประสบ

ด้านช่างและแลก และผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ร้อยละ 80 การณ์การทํางานและ
เปลี่ยนความรู้ ของ อปท.จังหวัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
วิชาการด้านช่าง ขอนแก่น การปฏิบัติงานทางด้าน

ช่างร่วมกัน

22 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชน จัดกิจกรรมอบรม -                   -                  500,000          500,000      500,000       จํานวนผู้เข้า 1.ประชาชนขับขี่อย่าง กองกิจการ
ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร มีความรู้ ความเข้าใจ เชิงปฏิบัติการภายใน ร่วมกิจกรรม ปลอดภัย รู้กฎจราจร ขนส่ง

เกี่ยวกับวินัยจราจร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า และเครื่องหมายจราจร
และสามารถขับขี่ ทั้ง 4 สถานี ร้อยละ 80 ต่าง ๆ 
อย่างปลอดภัย 2.การสัญจรบน

ท้องถนนมีระเบียบ
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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แบบ ผ. 02

23 ประเมินผลงานข้าราชการครู และ  -เพื่อพัฒนาขีดความ  -ข้าราชการกองการ -                   -                 100,000          100,000      100,000        -ร้อยละของ  -ข้าราชการครูและ กองการ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือ สามารถด้านการจัด ศึกษา และข้าราชการครู บุคลากรที่เข้ารับ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
เลื่อนวิทยฐานะโรงเรียนในสังกัด การเรียนการสอน และบุคลากรทางการ การอบรมสัมมนา ได้รับการประเมิน
อบจ.ขอนแก่น ให้แก่ข้าราชการครู ศึกษาในสังกัด อบจ.ขก. ผลงานเพื่อให้มีหรือ

และบุคลากรทาง เลื่อนวิทยฐานะ
การศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ขก.

24 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลของ  -เพื่อปรับปรุงระบบ  -ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง -                   -                 50,000           50,000        50,000         ระบบฐานข้อมูล  -ข้อมูลบุคคลของ กองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฐานข้อมูลบุคคล ของบุคลากร อบจ.ขอนแก่นมีความ
ของ อบจ.ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น เป็นปัจจุบัน
ให้ถูกต้องและเป็น เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบัน

25 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  -เพื่อพัฒนาระบบ  -ผู้บริหาร, ข้าราชการ, -                   -                 20,000           20,000        20,000         ร้อยละของความ  -การดําเนินการของ กองการ
ในการดําเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น การดําเนินงาน ข้าราชการครู และบุคลากร สําเร็จ อบจ.ขอนแก่น มีระบบ เจ้าหน้าที่
(ITA) ภายในองค์กรให้มี ทางการศึกษา, สมาชิก คุณธรรมและโปร่งใส

มาตรฐานในระบบ สภาฯ ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสเพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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แบบ ผ. 02

26 การดําเนินการขับเคลื่อนกลไกใน 1.เพื่อให้สอดคล้อง  -ผู้บริหาร, ข้าราชการ, -                   -                 100,000          100,000      100,000       ร้อยละของความ  -การตอบสนองความ กองการ
การป้องกันการทุจริต อบจ.ขอนแก่น ตามแผนยุทธศาสตร์ ข้าราชการครู และบุคลากร สําเร็จ ต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่

ชาติว่าด้วยความ ทางการศึกษา, สมาชิก มีประสิทธิภาพ
ป้องกันการทุจริต สภาฯ ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่  -เจ้าหน้าที่ อบจ. มี
(ระยะที่ 3) จิตสํานึกที่ดีต่อการ
2.เพื่อสร้างความ ปฏิบัติงาน
ตระหนักและสร้าง
เกราะป้องกันองค์กร
รวมถึงพัฒนาเครือ
ข่ายเพื่อเป็นองค์กร
ต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต

27 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมอบรมเชิง -                   -                  500,000          500,000      500,000       จํานวนผู้เข้า 1.ประชาชนขับขี่อย่าง กองกิจการ
เสริมสร้างวินัยจราจร ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการภายในสถานี ร่วมกิจกรรม ปลอดภัย รู้กฎจราจร ขนส่ง

เกี่ยวกับวินัยจราจร ขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 4 ไม่น้อยกว่า และเครื่องหมายจราจร
และสามารถขับขี่ สถานี ร้อยละ 80 ต่าง ๆ 
อย่างปลอดภัย 2.การสัญจรบน

ท้องถนนมีระเบียบ
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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แบบ ผ. 02

28 ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและ  -เพื่อให้มีอาคาร  -มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า -                   498,000        -                   -                -                 ความพึงพอใจ  -มีอาคารที่ได้ สํานักการช่าง
จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง ในการแสดงสินค้า 210 ตร.ม. ประกอบด้วย ของผู้มาใช้ มาตรฐาน สะดวก
ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วน ของกลุ่มอาชีพ  -งานรื้อถอน บริการ และปลอดภัย
จังหวัดขอนแก่น ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน  -งานพื้น/ผนัง สําหรับผู้มาใช้บริการ

มีความสะดวก  -ประตู - หน้าต่าง
และปลอดภัย  -งานไฟฟ้า

 -งานภูมิทัศน์

29 อบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิ  -สถานีขนส่งผู้โดยสาร -                   -                  250,000          250,000      250,000       ความพึงพอใจ  - ผู้มาใช้บริการสถานี กองกิจการ
ความปลอดภัยการให้บริการและ ภาพความปลอดภัย ทุกแห่งที่อยู่ในความ ของผู้รับบริการ ขนส่งมีความปลอดภัย ขนส่ง
การมีส่วนร่วมในการให้บริการ การให้บริการและ รับผิดชอบ ของ อบจ. และประทับใจในการ
ขนส่งผู้โดยสาร การมีส่วนร่วมใน ขอนแก่น บริการ

การให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสาร

30 การจัดระบบจราจรภายในสถานี  -เพื่อจัดระบบ  -สถานีขนส่งผู้โดยสาร -                   -                  400,000          400,000      400,000       ความพึงพอใจ  -สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองกิจการ
ขนส่งผู้โดยสาร จราจรภายในสถานี ทุกแห่งที่อยู่ในความ ของผู้รับบริการ มีความเป็นระเบียบ ขนส่ง

ขนส่งผู้โดยสาร รับผิดชอบ ของ อบจ. สวยงาม 
ให้มีความเป็น ขอนแก่น
ระเบียบ สวยงาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 958



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

31 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิ  -หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ -                   -                  100,000          100,000      100,000       จํานวนผู้เข้า 1.เพิ่มประสิทธิภาพ กิจการขนส่ง
ทางถนนอําเภอโนนศิลา ภาพในการป้องกัน อําเภอโนนศิลา จังหวัด ร่วมโครงการ ในการป้องกัน และ
จังหวัดขอนแก่น และลดอุบัติเหตุ ขอนแก่น จํานวน 5 ไม่น้อยกว่า ลดอุบัติเหตุทางถนน
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางถนนในระดับ ตําบล 46 หมู่บ้าน/ ร้อยละ 60 ในระดับพื้นที่ทุกด้าน
อําเภอโนนศิลา) พื้นที่ทุกด้าน ชุมชน 2.สนับสนุนการ

2.เพื่อสนับสนุน ดําเนินงานป้องกัน
การดําเนินงาน และลดอุบัติเหตุ
ป้องกันและลด ทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน

32 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  4,200,000       4,200,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอเมืองขอนแก่น อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอเมืองขอนแก่น) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 959



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

33 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                 2,000,000       2,000,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําเทศบาลนครขอนแก่น อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําเทศบาลนครขอนแก่น) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

34 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  2,220,000       2,220,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอชุมแพ อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอชุมแพ) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 960



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

35 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,920,000       1,920,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอพล อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอพล) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

36 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  2,300,000       2,300,000    2,300,000     -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอน้ําพอง อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอน้ําพอง) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 961



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

37 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,580,000       1,580,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอสีชมพู อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอสีชมพู) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

38 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,900,000       1,900,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอบ้านไผ่ อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอบ้านไผ่) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 962



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

39 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,800,000       1,800,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอหนองสองห้อง อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอหนองสองห้อง) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

40 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,970,000       1,970,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอหนองเรือ อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอหนองเรือ) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 963



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

41 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,560,000       1,560,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอมัญจาคีรี อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอมัญจาคีรี) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

42 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,410,000       1,410,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอกระนวน อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอกระนวน) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 964



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

43 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,560,000       1,560,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอภูเวียง อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอภูเวียง) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

44 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,100,000       1,100,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอชนบท อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอชนบท) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 965



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

45 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  850,000          850,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอเขาสวนกวาง อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอเขาสวนกวาง) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

46 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,100,000       1,100,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภออุบลรัตน์ อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภออุบลรัตน์) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 966



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

47 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,100,000       1,100,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอบ้านฝาง อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอบ้านฝาง) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

48 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -                   -                  800,000          800,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอพระยืน อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอพระยืน) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 967



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

49 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  770,000          770,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอแวงใหญ่ อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอแวงใหญ่) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

50 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                  1,100,000       1,100,000    -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอแวงน้อย อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอแวงน้อย) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 968



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

51 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                 530,000          530,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอเปือยน้อย อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอเปือยน้อย) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

52 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                 680,000          680,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอภูผาม่าน อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอภูผผาม่าน) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 969



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

53 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                 590,000          590,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอซําสูง อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอซําสูง) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

54 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -                 722,000          722,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอบ้านแฮด อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอบ้านแฮด) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 970



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

55 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -              700,000          700,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอโนนศิลา อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอโนนศิลา) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

56 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -              631,000          631,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอโคกโพธิ์ไชย อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอโคกโพธิ์ไชย) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 971



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

57 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -              570,000          570,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอหนองนาคํา อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอหนองนาคํา) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนและมีคุณภาพ

58 อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง -เพื่อให้การเลือกตั้งนายก การเลือกตั้งเป็นไปด้วย -               -              580,000          580,000      -              -ประชาชนมีส่วน -การเลือกตั้งเป็นไป กองกิจการ
ประจําอําเภอเวียงเก่า อบจ.และสมาชิกสภาฯ ความเรียบร้อย โปร่งใส ร่วมในการ ด้วยความเรียบร้อย สภา อบจ.
(อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
ตั้งประจําอําเภอเวียงเก่า) โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  โดยการไปใช้ -ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบ
ในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและ ประชาธิปไตย โดยการ
โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ครบ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 972



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

59 ปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง เพื่อความสะดวกใน รายละเอียดตามแบบ -               -              55,000           -             -              ระดับความสําเร็จ เจ้าหน้าที่มีความ กองกิจการ
ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 การบริการ แปลนของ อบจ.ขก. ของการปฏิบัติงาน สะดวกในการให้บริการ ขนส่ง

60 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สถานี เพื่อภูมิทัศน์ที่สวย กว้าง 11 ม. ยาว 23 ม. -                   -                  50,000           -                -                 ระดับความสําเร็จ มีสวนหย่อมที่สวยงาม กองกิจการ
ขนส่งผู้โดยสารอําเภอภูเวียง งามของสถานี ของการปฏิบัติงาน ขนส่ง

61 ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้สถานีขนส่ง รายละเอียดตามแบบ -                   -                  499,000          -                -                 ระดับความสําเร็จ ประชาชนได้รับความ กองกิจการ
อําเภอภูเวียง ผู้โดยสารได้มาตรฐาน แปลนของ อบจ.ขก. ของการปฏิบัติงาน พึงพอใจในการมาใช้ ขนส่ง

บริการ

62 ปรับปรุงพื้นที่และเทคอนกรีตเสริม เพื่อให้สถานีขนส่ง รายละเอียดตามแบบ -                   -                  80,000           -                -                 ระดับความสําเร็จ ประชาชนได้รับความ กองกิจการ
เหล็กสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ผู้โดยสารได้มาตรฐาน แปลนของ อบจ.ขก. ของการปฏิบัติงาน พึงพอใจในการมาใช้ ขนส่ง
ขอนแก่น แห่งที่ 3 บริการ

63 ปรับปรุงห้องสุขาผู้โดยสาร สถานีขน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ รายละเอียดตามแบบ -                   -                  300,000          -                -                 ร้อยละของการ  -ประชาชนได้รับ กองกิจการ
ส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ สถานีขนส่งได้รับ แปลนของ อบจ.ขก. ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนส่ง

ความสะดวก มาใช้บริการ

64 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม เพื่อปรับปรุงซ่อม โถงประชุม 1 ชั้น ขนาด -                   2,000,000      -                   -                -                 ร้อยละของการ  -ประชาชนได้รับ สํานักปลัดฯ
จังหวัดขอนแก่น แซมอาคารที่ชํารุด 24.70x40.00 ม.จํานวน ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ

ทรุดโทรมให้ใช้งาน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย มาใช้บริการ
ได้ปกติ 988 ตร.ม.

-                  13,498,000   82,811,000    85,027,000 48,384,000  รวม  64  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 973



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานงบกลาง

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ชําระหนี้เงินต้น พร้อมดอกเบี้ย 1.เพื่อส่งใช้เงินกู้  -ส่งใช้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย -                  -                 10,000,000    8,000,000     6,000,000     เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวนเงินต้นและ กองคลัง

กองทุนสะสมของ ให้แก่กองทุนสะสมของ การบริหารจัดการ ดอกเบี้ยที่ลดลง
อบจ. (กสอ.) อบจ.(กสอ.) และธนาคาร
2.เพื่อชําระคืนเงิน กรุงไทย จํากัด
กู้ธนาคารกรุงไทย
จํากัด

2 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย  -เพื่อจ่ายเป็นเงิน  -สถานีขนส่งผู้โดยสาร -                  -                19,000,000    19,000,000    19,000,000    เพิ่มประสิทธิภาพ  -การดําเนินงานของ กองกิจการ
เฉพาะการ ช่วยเหลืองบประมาณ อบจ.ขอนแก่น การบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ขนส่ง

รายจ่ายเฉพาะการ ดําเนินการได้อย่างมี
สถานีขนส่งผู้โดย ประสิทธิภาพ
สาร อบจ.ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 974



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานงบกลาง

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

3 เงินสํารองจ่าย เพื่อสํารองจ่ายกรณี  -ช่วยเหลือราษฎรกรณี -                  -                50,500,000    50,500,000    50,500,000    จํานวนโครงการ ราษฎรได้รับการ สํานักปลัดฯ
เร่งด่วนและจําเป็น เกิดสาธารณภัยหรือได้ ที่เบิกจ่ายเร่งด่วน บรรเทาความ
ในการช่วยเหลือ รับความเดือดร้อน เดือดร้อนใน 
และแก้ไขปัญหา  -ราษฎรใน 26 อําเภอ 26 อําเภอ
ความเดือดร้อน
แก่ราษฎร

4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1.เพื่อเป็นค่าบํารุง 1.เงินบํารุงสมาคม อบจ. -                  -                1,000,000      1,000,000     1,000,000     ร้อยละของ  -การพัฒนาขีดความ สํานักปลัดฯ
สมาคม อบจ.แห่ง แห่งประเทศไทย งบประมาณที่ สามารถในการบริหาร
ประเทศไทย 2.เงินทุนการศึกษา 1,000,000      1,000,000     1,000,000     เบิกจ่าย จัดการการเงิน กองการเจ้าหน้าที่

2.เงินทุนการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
3.สงเคราะห์ผู้ป่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง
ที่ยากไร้ พนักงานจ้างสังกัด

อบจ.ขอนแก่น
3.สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ 500,000        500,000        500,000        สํานักปลัดฯ
ยากไร้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 975



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานงบกลาง

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

5 เงินช่วยพิเศษ  -เพื่อจ่ายเป็นเงิน  -ข้าราชการส่วนท้องถิ่น -                  -                400,000        400,000        400,000        ร้อยละของ  -เป็นขวัญและ กองคลัง
ช่วยพิเศษ และเงิน ผู้ถึงแก่กรรม งบประมาณที่ กําลังใจแก่ญาติผู้ถึง
ช่วยเหลือค่าทําศพ เบิกจ่าย แก่กรรม
ข้าราชการ

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  -เพื่อจ่ายเป็นเงิน 1.ทุนประกันสังคมให้แก่ -                  -                 3,500,000      3,500,000     3,500,000     ร้อยละของ พนักงานจ้างของ กองการ
สมทบทุนประกัน พนักงานจ้างสังกัด อบจ. งบประมาณที่ อบจ.ขก.ได้รับ เจ้าหน้าที่
สังคม ขอนแก่น เบิกจ่าย สวัสดิการตาม กม.

2.ทุนประกันสังคมให้แก่ -                  -                 1,059,000      1,059,000     1,059,000     สํานักการ
พนักงานจ้างสังกัด อบจ. ศึกษาฯ
3.กองทุนประกันสังคม 24,000          24,000         24,000         กองการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่
ตําแหน่ง ครูอาสาพัฒนา
การกีฬา
4.กองทุนประกันสังคม -                  -                 395,000        395,000        395,000        กองคลัง
พนักงานจ้างของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 976



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานงบกลาง

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อสมทบกองทุน  -สมทบกองทุนบําเหน็จ -                  -                 11,898,400    11,898,400    11,898,400    ร้อยละความ สวัสดิการและขวัญ กองคลัง
บําเหน็จบํานาญ บํานาญข้าราชการส่วน พึงพอใจของ กําลังใจหลังเกษียณ
ข้าราชการท้องถิ่น/ ท้องถิ่น (กบท.) ผู้เกษียณ อายุราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง  -สมทบกองทุนบําเหน็จ -                  -                 230,000        230,000        230,000        กองคลัง

บํานาญข้าราชการ (กบข.)
สํานักการศึกษาฯ
 -สมทบกองทุนบําเหน็จ -                  -                 6,522,000      6,522,000     6,522,000     กองคลัง
บํานาญข้าราชการ (กบข.)
ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 -สมทบกองทุนสํารอง -                  -                 93,700          93,700         93,700         กองคลัง
เลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา
(กสจ.)
 -เงินบําเหน็จรายเดือน/ -                  -                 4,000,000      4,000,000     4,000,000     กองคลัง
รายปี ให้แก่ลูกจ้างประจํา
สังกัด อบจ.ขอนแก่น
 -เงินช่วยค่าครองชีพ -                  -                 600,000        600,000        600,000        กองคลัง
ผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 977



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานงบกลาง

ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสมทบกองทุน สมทบกองทุนหลักประกัน -                  -                 1,000,000      1,000,000     1,000,000     ร้อยละของ มีหลักประกันสําหรับ สํานักปลัดฯ
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) หลักประกันสุขภาพ สุขภาพแห่งชาติ งบประมาณที่ สุขภาพ

แห่งชาติ เบิกจ่าย

9 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อสมทบกองทุน สมทบกองทุนทดแทน -                  -                 170,000        17,000         170,000        ร้อยละของ มีเงินสมทบกองทุน กองคลัง
ทดแทน งบประมาณที่ ทดแทน

เบิกจ่าย

-                 -                111,892,100 109,739,100 107,892,100 รวม  9 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 978



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพิ่มประสิทธิภาพกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 1.เพื่อให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 1.กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน -             -          1,200,000  1,200,000  1,200,000  กํานัน ผู้ใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สํานักปลัดฯ

ในการบูรณาการมาตรการรักษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน มีความรู้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ระดับต่างๆ ได้มีความรู้ ภายในเขตพื้นที่ 26 ความเข้าใจใน ปกครองระดับ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อําเภอ จังหวัดขอนแก่น บทบาทอํานาจ ต่างๆ มีความรู้ 
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง บทบาทหน้าที่ของกํานัน จํานวน 3,960 คน หน้าที่เป็นอย่าง ความเข้าใจใน
จังหวัดขอนแก่น) ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรม 2.เจ้าหน้าที่ฝ่าย ดี อย่างน้อย บทบาทอํานาจ

การหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ปกครองที่ทําการ ร้อยละ 80 หน้าที่ของกํานัน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปกครองส่วนจังหวัด ผู้ใหญ่บ้านเจ้า
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการมี และที่ทําการปกครอง หน้าที่ฝ่ายปกครอง
ส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข อําเภอ ระดับต่างๆ ในการ
ปัญหาด้านต่างๆ ภายใน จํานวน 26 อําเภอ ดําเนินการตาม
หมู่บ้าน ได้แก่ ปัญหายา นโยบายของภาครัฐ 
เสพติด ปัญหาอาชญา- ส่วนราชการที่
กรรม การรักษาความสงบ เกี่ยวข้องได้อย่าง
เรียบร้อยในหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 979



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

2 พัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาท  -เพื่อให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  -กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน -             -          500,000    500,000    500,000    ร้อยละของผู้เข้า  -เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
หน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร แพทย์ประจําตําบล อบรม  ในการดูแล
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา กํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ความปลอดภัยใน
ตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ พัฒนาศักยภาพ และสามารถ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน
บ้าน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหาและความต้องการ ในเขตอําเภอซําสูง ของประชาชนใน
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ของประชาชนในการ ท้องถิ่น
ซําสูง) พัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 980



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

3 อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน  -เพื่อแสวงหาความร่วมมือ อาสาสมัครตํารวจบ้าน 500,000    500,000    500,000    ร้อยละของผู้เข้า  -เกิดความรัก สํานักปลัดฯ
(อสตร.) อําเภอภูเวียง จากประชาชนในการป้องกัน จํานวน 211 คน ร่วมฝึกอบรม ความสามัคคีใน
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรภูเวียง) ปราบปรามอาชญากรรม หมู่คณะอาสาสมัคร

ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ ตํารวจบ้าน 
 -เพื่อทบทวนการปฎิบัติที่ฝึก อันจะนํามาซึ่ง
มาให้มีความชํานาญถูกต้อง การช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน
 -อาสาสมัครที่
เข้ารับการฝึก
ทบทวน ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

4 อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน  -เพื่อแสวงหาความร่วมมือ อาสาสมัครตํารวจบ้าน 200,000    200,000    200,000    ร้อยละของผู้เข้า  -เกิดความรัก สํานักปลัดฯ
(อสตร.) อําเภอหนองสองห้อง จากประชาชนในการป้องกัน ในเขตอําเภอ ร่วมฝึกอบรม ความสามัคคีใน
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ปราบปรามอาชญากรรม หนองสองห้อง หมู่คณะอาสาสมัคร
หนองสองห้อง) ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ ตํารวจบ้าน 

 -เพื่อทบทวนการปฎิบัติที่ฝึก อันจะนํามาซึ่ง
มาให้มีความชํานาญถูกต้อง การช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน
 -อาสาสมัครที่
เข้ารับการฝึก
ทบทวน ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 981



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

5 จัดงานวันกํานันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน จัดงานวันกํานัน 20,000      20,000      20,000      ร้อยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เกิดการพัฒนาศักยภาพ ผู้ใหญ่บ้าน พอใจของผู้เข้า แก่กํานัน
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง และสามารถแก้ไขปัญหา ปีละ  1  ครั้ง ร่วมงาน ผู้ใหญ่บ้าน
อําเภอน้ําพอง) และความต้องการของ

ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

6 จัดกิจกรรมวันกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน จัดอบรมกํานัน-ผู้ใหญ่ 200,000    200,000    200,000    ร้อยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เกิดการพัฒนาศักยภาพ บ้าน ในเขตอําเภอ พอใจของผู้เข้า แก่กํานัน
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง และสามารถแก้ไขปัญหา ภูผาม่าน ร่วมงาน ผู้ใหญ่บ้าน
อําเภอน้ําพอง) และความต้องการของ

ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

7 จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินในเขต เพื่อเป็นการแสดงออกถึง จัดกิจกรรม 400,000    400,000    400,000    ร้อยละความพึง ประชาชนเกิด สํานักปลัดฯ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ความรักชาติ ศาสนา ปีละ 1 ครั้ง พอใจของผู้เข้า ความรัก
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง พระมหากษัตร์ย์ ร่วมงาน ความสามัคคี
อําเภอน้ําพอง) ในหมู่คณะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 982



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลํา เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02

8 จัดกิจกรรมวันกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเกิดการจัดอบรมกํานัน-ผู้ใหญ่ 200,000    200,000    200,000    ร้อยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ และสามารถ บ้าน ในเขตอําเภอ พอใจของผู้เข้า แก่กํานันผู้ใหญ่บ้าน

แก้ไขปัญหาและความต้องการ ภูผาม่าน ร่วมงาน
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

9 โครงการบ้านสวย เมืองสุข 1.เพื่อส่งเสริมการสร้างความ  -ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน -             -          200,000    200,000    200,000    ภาครัฐ เอกชน 1.สามารถสร้าง สํานักปลัดฯ
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ในพื้นที่อําเภอโนนศิลา ประชาชนในพื้นที่ ความปรองดอง
โนนศิลา) ในพื้นที่ ตําบล หมู่บ้าน ระหว่าง รวม 46 หมู่บ้าน และนักท่องเที่ยว สมานฉันท์ในพื้นที่

ประชาชน กับผู้นําท้องถิ่น และ เข้าร่วมกิจกรรม ตําบล หมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า80% ระหว่างประชาชน
2.เพื่อให้ประชาชน ผู้นําท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
ในพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน มีความ 2.สามารถทําให้
เข้มแข็ง สามารถ "บําบัดทุกข์ ผู้นําท้องถิ่น และ
บํารุงสุข" ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ทุก

หน่วยงาน สามารถ
"บําบัดทุกข์ บํารุง
สุข" ให้กับ
ประชาชนได้
อย่างแท้จริง

-            -          3,420,000 3,420,000 3,420,000 รวม  9 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 983



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง -              -              150,000       150,000       -              สํานักปลัดฯ

ขนาด 39 x 37 x 81 cm ฝ่ายบริหารฯ
ปี 2563 จํานวน 300 ตัว
ปี 2564 จํานวน 300 ตัว

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบเบาะบุนวม -              -              95,000         95,000         -              สํานักปลัดฯ
พร้อมปลอกผ้าคลุมเก้าอี้ ฝ่ายบริหารฯ
ปี 2563 จํานวน 100 ตัว
ปี 2564 จํานวน 100 ตัว

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโซฟาไม้สัก ชุดกระดุม -              -              95,000         95,000         -              สํานักปลัดฯ
เบาะหุ้มหนังแยกชิ้นได้ พร้อม ฝ่ายบริหารฯ
โต๊ะกลางหน้าไม้ 
ปี 2563 จํานวน 2 ชุด
ปี 2564 จํานวน 2 ชุด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น -              -              30,000         30,000         -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 984



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น -              -              30,000         30,000         -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา -              -              25,000         25,000         -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า -              -              34,000         34,000         -              สํานักปลัดฯ
สแตนเลส ขนาด 30 ซม. ฝ่ายบริหารฯ
ปี 2563 จํานวน 2 ถัง
ปี 2564 จํานวน 2 ถัง

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -              -              22,000         22,000         -              สํานักปลัดฯ
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า -              -              50,000         50,000         -              สํานักปลัดฯ
งานบ้านงานครัว แบบสะพายหลังแบบเดินตาม ฝ่ายการ

ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 985



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ -              -              25,000         25,000         -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน ฝ่ายการ
ปี 2564 จํานวน ท่องเที่ยวฯ

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ -              -              8,000           8,000           -              สํานักปลัดฯ
สองบานเลื่อน ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ -              -              50,000         50,000         -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน ฝ่ายการ
ปี 2564 จํานวน ท่องเที่ยวฯ

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล -              -              40,000         40,000         -              สํานักปลัดฯ
แบบที่ 1 ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 986



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -              -              6,600           6,600           -              สํานักปลัดฯ
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร -              -              24,000         24,000         -              สํานักปลัดฯ
แบบสองบานทึบ ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าท็อป -              -              13,000         13,000         -              สํานักปลัดฯ
PVC กันน้ํา ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน -              -              6,000           6,000           -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน ฝ่ายการ
ปี 2564 จํานวน ท่องเที่ยวฯ

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อสายดูดตะกอนพร้อมอุปกรณ์ -              -              20,000          - -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน ฝ่ายการ

ท่องเที่ยวฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 987



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม -              -              40,000         40,000         -              สํานักปลัดฯ
(Submersble pum) พร้อมติดตั้ง ฝ่ายการ
ปี 2563 จํานวน ท่องเที่ยวฯ
ปี 2564 จํานวน

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้นั่งพักคอยใช่ในสถานีขนส่ง  -  - 60,000          - -              กิจการขนส่ง
จํานวน 20 ชุด (ภูเวียง)

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว  -  - 50,000          - -              กิจการขนส่ง
 10 แผ่น / นาที จํานวน 1 เครื่อง (ภูเวียง)

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะพับขาคู่เอนกประสงค์  -  -  - 11,000         -              กิจการขนส่ง
ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 1 ตัว (ภูเวียง)
พร้อมเก้าอี้บุนวม 5 ตัว จํานวน 1 ชุด

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อทีวีจอแบนติดผนังจอ ไม่น้อยกว่า  -  -  - 120,000       -              กิจการขนส่ง
42 นิ้ว พร้อมจานดาวเทียม จํานวน 2 ชุด (ภูเวียง)

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  -  -  - 85,000         -              กิจการขนส่ง
 จํานวน 1 ชุด (ภูเวียง)

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้พักคอยใช้ในสถานีขนส่ง  -  - 60,000          - -              กิจการขนส่ง
จํานวน  20 ชุด (ชุมแพ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 988



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซื้อทีวีแบบจอแบนติดผนัง  -  -  - 120,000       -              กิจการขนส่ง
และวิทยุ ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว พร้อมจานดาวเทียม (ชุมแพ)

 จํานวน 2 ชุด

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซื้ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  -  -  - 185,000       -              กิจการขนส่ง
และวิทยุ (ตัวหน้งสือวิ่ง) จํานวน 1 ชุด (ชุมแพ)

28 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ  -  -  - 20,000         -              กองกิจการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ จํานวน 4 ชุด (ชุมแพ)
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง  -  -  - 80,000         -              กิจการขนส่ง
งานครัว (ชุมแพ)

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซื้อโต๊ะพับขาคู่เอนกประสงค์  -  -  - 80,000         -              กิจการขนส่ง
งานครัว ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. (ชุมแพ)

พร้อมเก้าอี้บุนวม จํานวน 5 ตัว

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้พักคอยใช้ในสถานีขนส่งฯ  -  - 60,000          - -              กิจการขนส่ง
จํานวน 20 ชุด (บ้านไผ่)

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซื้อเครื่องขัดพื้นทําความสะอาดสถานี  -  - 60,000          - -              กิจการขนส่ง
งานครัว จํานวน 1 เครื่อง (บ้านไผ่)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 989



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ  -  - 20,000          - -              กองกิจการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ จํานวน 1 ชุด (บ้านไผ่)
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซื้อทีวีแบบจอแบนติดผนัง  -  -  - 120,000       -              กิจการขนส่ง
และวิทยุ ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จํานวน 2 ชุด (บ้านไผ่)

พร้อมจานดาวเทียม จํานวน 2 ชุด

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  -  -  - 80,000         -              กิจการขนส่ง
จํานวน 1 เครื่อง (บ้านไผ่)

36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อพัดลมไอน้ํา อาคาร 3  -  - 350,000        - -              กิจการขนส่ง
จํานวน 10 เครื่อง (แห่งที่ 3)

37 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถกําจัดขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ  -  - 2,300,000      - -              กิจการขนส่ง
และขนสง่ จํานวน 1 คัน (แห่งที่ 3)

38 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  -  -  - 250,000       -              กิจการขนส่ง
20,000 BTU  จํานวน 10 เครื่อง (แห่งที่ 3)

39 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถชมวิว ขนาด 30 ที่นั่ง (น้ํามันดีเซล)  -  - 8,000,000     8,000,000     -              กิจการขนส่ง
และขนส่ง ปี 2563 จํานวน 1 คัน (แห่งที่ 3)

ปี 2564 จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 990



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

40 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน -               - 10,000          - -              กิจการขนส่ง
ปี 2561 จํานวน 2 ตู้ (แห่งที่ 3)
ปี 2563 จํานวน 2 ตู้

41 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องดิจิตอลควาละเอียด -              -              80,000         80,000         -              กิจการขนส่ง
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล (แห่งที่ 3)
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง

42 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล -              -              22,000         22,000         -              หน่วยตรวจสอบ
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ภายใน
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

43 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -              -              7,900           7,900           -              หน่วยตรวจสอบ
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ภายใน
ขาวดํา ตามมาตรฐานและราคากลาง
ที่กระทรวงเทคโนโลยี
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 991



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

44 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 -              -              3,600           3,600           -              หน่วยตรวจสอบ
ปี 2563 จํานวน 2 ตัว ภายใน
ปี 2564  จํานวน 2 ตัว

45 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 -              -              12,000         12,000         -              หน่วยตรวจสอบ
จํานวน 2 ตัว ภายใน
ปี 2563 จํานวน 2 ตัว
ปี 2564  จํานวน 2 ตัว

46 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 4 ประตู -              -              722,000       7,444,000     -              สํานักการช่าง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 1,800 ซีซี

มีน้ําหนักไม่ต่ํากว่า 1 ตัน ระบบเกียร์
ออโตเมติก
ปี 2563 จํานวน 1 คัน
ปี 2564 จํานวน 2 คัน

47 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 4 ประตู -              -              688,000       688,000       -              สํานักการช่าง
และขนส่ง 2 ประตู มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)

ยกสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
1,800 ซีซี มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า
1 ตัน ระบบเกียร์ออโตเมติก
ปี 2563 จํานวน 1 คัน
ปี 2564 จํานวน 2 คัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 992



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

48 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ -              3,960,000     -               - -              สํานักการช่าง
และขนส่ง แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 6,000 ซีซี กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4 ลูกบาศก์หลา   จํานวน 2 คัน

49 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบสมาร์ทแคบ็ -              -               - 688,000       -              สํานักการช่าง
และขนส่ง แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
ปี 2562 จํานวน 1 คัน

50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -              1,182,000      - -              -              สํานักการช่าง
และขนส่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่า 2,400 ซีซี กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์  จํานวน 2 คัน

51 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดชับเคลื่อน 4 ล้อ  - 3,300,000      - -              -              สํานักการช่าง
และขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิด

ล้อยาง 4 ล้อ

52 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ขับเคลื่อนด้วย  - 2,300,000     -               - -              สํานักการช่าง
และขนส่ง ตัวเอง ขนาด 3 ตัน พร้อมหางลากบรรทุก

จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 993



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

53 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ รถซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยางอเนกประสงค์  - 3,000,000      - -              -              สํานักการช่าง
และขนส่ง ขนาด 6 ล้อ น้ําหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่น้อย

กว่า 15,000 กก. กระบะกว้างไม่น้อยกว่า 
2,350 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 7,500 มม.
สูงไม่น้อยกว่า 450 มม. บรรทุกไม่น้อยกว่า
6 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซลหลายสูบ

54 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ยานพาหนะ รถบรรทุกชนิดเทท้ายขนาดไม่น้อยกว่า -               - 3,200,000      - -              สํานักการช่าง
และขนส่ง 10 ตัน 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 170 กิดลวัตต์
น้ําหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม
ปี 2563 จํานวน 1 คัน

55 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์สํานักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน -              -              31,250         31,250         -              กองคลัง
ปี 2563 จํานวน 5 หลัง
ปี 2564 จํานวน 5 หลัง

56 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน -              -              63,000         63,000         -              กองคลัง
ปี 2563 จํานวน 10 หลัง
ปี 2564 จํานวน 10 หลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 994



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

57 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล -              -              145,000       145,000       -              กองคลัง
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

58 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -              -              60,000         60,000         -              กองคลัง
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
Network 
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

59 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA -              -              16,000         16,000         -              กองคลัง
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

60 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU -              -              70,000         70,000         -              กองคลัง
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 995



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

61 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 -              -              10,000         12,000         -              กองคลัง
ปี 2563 จํานวน 5 ตัว
ปี 2564 จํานวน 6 ตัว

62 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU -               - 94,000          - -              กองพัสดุและ
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง ทรัพย์สิน

63 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานหน้าเมลามีน ขนาดไม่น้อย -              -              8,000           8,000           -              กองพัสดุและ
กว่า 120 x 60 x 75 ซม. เพื่อใช้ใน ทรัพย์สิน
ราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เป็นครุภันฑ์ที่ไม่มี กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2563 จํานวน 2 ตัว
ปี 2564 จํานวน 2 ตัว

64 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน  เพื่อใช้ในราชการ -              -              11,600         11,600         -              กองพัสดุและ
กองพัสดุและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
เป็นครุภันฑ์ที่ไม่มี กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2563 จํานวน 2 ตัว
ปี 2564 จํานวน 2 ตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 996



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

65 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดทึบ เพื่อใช้ใน  - -               - 29,000         -              กองพัสดุและ
ราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
เป็นครุภันฑ์ที่ไม่มี กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2564 จํานวน 5 หลัง

66 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน -              -              46,000         4,600           -              กองพัสดุและ
ประมวลผลแบบที่ 1 ทรัพย์สิน
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

67 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED -              -              14,600         14,600         -              กองพัสดุและ
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) ทรัพย์สิน
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 997



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

68 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ -              -              7,600           7,600           -              กองพัสดุและ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน
ปี 2563 จํานวน 2 ชุด
ปี 2564 จํานวน 2 ชุด
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

69 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว  -  -  - 150,000 -              สํานักการศึกษาฯ
ขนาด60x120x75 เซนติเมตร พร้อมม้านั่ง และโรงเรียนใน
ปี 2564 จํานวน 2 ตวั สังกัดฯ
ขนาด 30x120x45 เซนติเมตร 
ปี 2564 จํานวน 60 ชุด 
( โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมป์) )

70 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้าน  -  - 100,000  - -              สํานักการศึกษาฯ
ประกอบวงโปงลาง และโรงเรียนใน
( โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมป์) ) สังกัดฯ

71 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล  -  - 2,000,000      - -              สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

72 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย  -  - 500,000        - -              สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม) และโรงเรียนใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 998



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

73 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  -  - 576,000  - -              สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์) และโรงเรียนใน
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สังกัดฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

74 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  -  -  - 4,992,400 -              สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ
75 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน  -  - 900,000  - -              สํานักการศึกษาฯ

ปี 2563 จํานวน 200 ชุด และโรงเรียนใน
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร) สังกัดฯ

76 การศึกษา คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถ)  -  -  - 1,950,000     -              สํานักการศึกษาฯ
และขนส่ง จํานวน 1 คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์) สังกัดฯ

77 การศึกษา คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  -  - 500,000  - -              สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ
78 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 -              -              16,000         16,000         -              สํานักปลัดฯ

ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนาสังคม
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 999



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

79 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -              -              7,900           7,900           -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนาสังคม
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

80 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสาร -              -              29,000         29,000         -              สํานักปลัดฯ
ระดับศูนย์บริการ ฝ่ายพัฒนาสังคม
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

81 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA -              -              5,800           5,800           -              สํานักปลัดฯ
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนาสังคม
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

82 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  - -               - 9,000           -              สํานักปลัดฯ
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนาสังคม

83 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ กล้องวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ -               - -              76,000         -              สํานักปลัดฯ
ปี 2564 จํานวน 3 เครื่อง ฝ่ายพัฒนาสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1000



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

84 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล -              -              110,000       110,000       -              กองพัสดุฯ
ผลแบบที่ 1  
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

85 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED -              -              39,500         39,500         -              กองพัสดุฯ
ขาวดํา ( 30 หน้า/นาที) ตามมาตรฐาน
และราคากลาง 
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

86 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ -              -              20,000         20,000         -              กองพัสดุฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ปี 2563 จํานวน 5 ชุด
ปี 2564 จํานวน 5 ชุด
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1001



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

87 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สลิป สติ๊กเกอร์ (สําหรับพิมพ์ -              -              11,000         11,000         -              สํานักปลัดฯ
ที่อยู่จ่าหน้าซองส่งวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาสังคม
ต่างๆ) จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

88 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน  - -              250,000       250,000       -              กองกจิการขนส่ง
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

89 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้นั่งพักคอย จํานวน 400 ชุด  -  - 1,200,000     1,200,000     -              กองกิจการขนส่ง

90 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 A -              -              8,400           8,400           -              กองการเจ้าหน้าที่
ปี 2563 จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

91 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา -              -              9,900           9,900           -              กองการเจ้าหน้าที่
( 18 หน้า/นาที) ขนาด A4 จํานวน 6 เครื่อง
ปี 2563 จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1002



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

92 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ -              -              9,000           9,000           -              กองการเจ้าหน้าที่
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

93 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บัตร -              -              50,000         50,000         -              กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

94 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน -              -              48,000         48,000         -              กองการเจ้าหน้าที่
ประมวลผลแบบที่ 1 
ปี 2563 จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

95 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย (รางยืดพื้น)  - -              150,000       150,000       -              กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน 2 ชุด

96 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์  - -              20,000          - -              กองการเจ้าหน้าที่
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1003



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

97 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน ขนาด 140x68x76 ซม.  -  - 29,700         29,700         -              กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน 3 ตัว

98 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 1.เมโลเดียน 32  15 ตัว -              -              -              200,000       -              สํานักการศึกษา
2.ฉาบเดินแถว  16 นิ้ว 2 คู่
3. เบลไลร่า   2 ตัว
4.พิณโปร่ง  3 ตัว
5. พิณไฟฟ้า  2 ตัว
6. พิณเบส  2 ตัว
7. แคน AM 4 เตา้
8. โหวตAM 15 อัน
9. โปงลาง 2 อัน
10. ฉาบ 5 นิ้ว  2 คู่
11.ฉาบกลองยาว 10 นิ้ว
12.กลองอีสาน  1 ชุด
13.แอมป์อีสาน  1 ตัว
14.แอมป์เบส  1 ตัว
15.สายแจ๊ค 5 เมตรสายผ้าถัก 2 เส้น
16.สายแจ๊ค 5 เมตร 2 เส้น
17.สายกีตาร์ไฟฟ้า 3 ชุด
18.สายเบส 1 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1004



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

99 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง -              -              -              500,000       -             สํานักการศึกษา
2.จักรยานนั่งตรง 2 เครื่อง
3.เครื่องเดินวงรี  2 เครื่อง
4.ชุดฝึกกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง
5.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง
6.อุปกรณ์ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ 1เครื่อง
7.ม้าราบฝึกดัมเบล 1 ตัว
8.ม้าบริหารหน้าท้อง 2 ตัว
9.ชุดดัมเบลชุบโพรเมี่ยม 1-10 กม.
และชั้นวาง 1 ชุด
(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

100 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน -              -              -              22,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 4 หลัง

101 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้สํานักงาน -              -              -              5,200           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด

102 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ -              -              -              22,000         -              สํานักการศึกษา
สํารับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1005



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

103 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิเตอร์โน๊ตบุ๊ก -              -              -              44,000         -              สํานักการศึกษา
สําหรับงานปรมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

104 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต -              -              -              40,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

105 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์Multifuntion -              -              -              15,000         -              สํานักการศึกษา
เลเซอร์ หรือ LED สี
จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

106 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์Multifuntion -              -              -              18,000         -              สํานักการศึกษา
เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดํา
จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1006



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

107 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก -              -              -              26,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(หอประชุมพุทธมณฑล)

108 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา -              -              -              81,600         -              สํานักการศึกษา
ขนส่ง จํานวน  2 คัน

(พุทธมณฑล)

109 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี -              -              -              82,000         -              สํานักการศึกษา
ขนส่ง จํานวน  1 คัน

(พุทธมณฑล)

110 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด -              -              -              571,000       -              สํานักการศึกษา
ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 40แรงม้า
จํานวน  1 คัน
(พุทธมณฑล)

111 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ -              -              -              182,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

112 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง -              -              -              9,100           -              สํานักการศึกษา
 เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า
จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1007



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

113 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร -              -              -              14,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

114 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา -              -              -              8,500           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(พุทธมณฑล)

115 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน -              -              -              5,500           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 หลัง
(พุทธมณฑล)

116 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5นิ้ว แบบ 2 จังหวะ -              -              -              5,500           -              สํานักการศึกษา
0.8 แรงม้า (600 วัตต์)
จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

117 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะดินขุดหลุม ขนาด 8 นิ้ว -              -              -              17,900         -              สํานักการศึกษา
 เครื่อง 2 จังหวะ กาํลัง 4 แรง
จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

118 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้ ชนิด 4 จังหวะ -              -              -              22,500         -              สํานักการศึกษา
กําลัง 6.5 แรง  จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1008



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

119 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องขัดพื้น ขนาด 22 นิ้ว -              -              -              20,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

120 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) Smart TV -              -              -              48,800         -              สํานักการศึกษา
ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง
(พุทธมณฑล)

121 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  XGA -              -              -              70,200         -              สํานักการศึกษา
ขนาด 5,000 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง

122 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งภายนอก -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
กล้อง 8 ตัว พร้อมบันทึกภาพขนาด
1 TB 1 ตัว พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
(พุทธมณฑล)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1009



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

123 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพห้องประชุม -              -              -              2,500,000     -              สํานักการศึกษา
ประกอบด้วย
1. ดิจิตอลมิกเซอร์ 24 channal  
2. เพาเวอร์แอมป์ 2x1,000 วัตต์ 
3. ลําโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว 
4. ลําโพงกลาง/แหลมมีแอมป์ในตัว 
ขนาด 15 นิ้ว 
5. ลําโพงมอนิเตอร์มีแอมป์ในตัว 
ขนาด 12 นิ้ว
6. ลําโพงติดผนัง ขนาด 6.5 นิ้ว 
7. อิคลอไลเซอร์ 
8. เครื่องเล่น ซีดี
9. เครื่องบันทึกเสียง
10. คอมพิวเตอร์ 
11. ไมค์โครโพนไร้สาย 
12. ไมค์โครโพนสาย 
13. ปลั๊กไฟพ่วง
14. ตู้ Rack
15. กล้องสปีดโดม 
16. ชุดควบคุมกล้อง 
17. จอมอนิเตอร์ 
18. ทีวีขนาด 50 นิ้ว 
19. โปรเจคเตอร์ 5,000 Lumens 
20. จอรับภาพขนาด 200 นิ้ว 
21. สายสัณญาณต่างๆ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1010



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

123 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 22. ค่าแรงติดตั้ง
(พุทธมณฑล)

124 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -              -              -              500,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์)

125 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ - เก้าอี้ โรงอาหาร -              -              -              100,000       -              สาํนักการศึกษา
จํานวน 15 ชุด
(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์)

126 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ -              -              -              780,000       -              สํานักการศึกษา
พร้อมเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 40 ชุด
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์)

127 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน -              -              -              134,400       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 80 ชุด
(โรงเรียนพูวัดพิทยาคม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1011



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

128 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โรงเรียนมีตู้เหล็ก -              -              -              60,500         -              สํานักการศึกษา
แบบ 2 บาน
จํานวน 11 ตู้
(โรงเรียนพูวัดพิทยาคม)

129 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลม -              -              -              52,500         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 35 ตัว
(โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย)

130 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง -              -              -              448,000       -              สํานักการศึกษา
ขนาด 24,000 บีมียู จํานวน 16 เครื่อง
(โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย)

131 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ -              -              -              150,000       -              สํานักการศึกษา
การแพทย์ จํานวน 3 ห้อง

(โรงเรียนสีชมพูศึกษา)

132 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ -              -              -              450,000       -              สํานกัการศึกษา
จํานวน 3 ห้อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนสีชมพูศึกษา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1012



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

133 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถยนต์กระบะ 4 ประตู -              -              -              880,000       -              สํานักการศึกษา
ขนส่ง จํานวน 1 ตัน

(โรงเรียนสีชมพูศึกษา)

134 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน กล้องวงจรปิด -              -              -              160,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 8 ตัว
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

135 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ครู -              -              -              130,500       -              สํานักการศกึษา
จํานวน 30 ชุด
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

136 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้ห้องประชุม -              -              -              150,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 100 ตัว
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

137 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา -              -              -              17,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 2 ชุด
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

138 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับโฟเมก้า หน้ากว้าง -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 20 ตัว
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1013



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

139 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับโฟเมก้า หน้าแคบ -              -              -              44,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 20 ตัว
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

140 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน -              -              -              60,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 30 ตัว
(โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์)

141 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 1. เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานตอนบน -              -              -              2,265,300     -              สํานักการศึกษา
    จํานวน 50 ชุด
2. เครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิต 
    ชุดกลาง จํานวน 45 ชุด
3. เครื่องดนตรีสากล สตริงคอมโบ
   จํานวน 26 ชุด
(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม)

142 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การงานอาชีพและเทคโนโลยี -              -              -              683,700       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม)

143 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล -              -              -              100,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1014



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

144 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ -              -              -              410,000       -              สํานักการศึกษา
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

145 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา -              -              -              -              500,000       สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

146 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ -              -              -              -              500,000       สํานักการศึกษา
การแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

147 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -              -              -              -              196,200       สํานักการศึกษา
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จํานวน  6 ชุด
(โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1015



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

148 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -              -              -              116,000       -              สํานักการศึกษา
ม.ต้น 1 ห้อง ประกอบด้วย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI 
 Lumens
2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150นิ้ว
 3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTantPrinter)
4.เครื่องขยายเสียง (power Amp) 
พร้อมลําโพง
5.ตู้เก็บสารเคมี
6.ตู้เย็นขนาด 5 คิว
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

149 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ 1.กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ -              -              -              220,000       -              สํานักการศึกษา
การแพทย์ 2.'แผ่นร้อน(hot plate)

3.เครื่อวัด Ph แบบปากกา
ปั๊มลมสูญญากาศ (vacuum pump)
5.โถดูดความชื้น (Desiccator)
6.กล้องส่องทางไกลแบบ2ตา
7.กล้องส่องทางไกลแบบ2ตา
ขนาด 9x63 มม.
8.แผนที่ดาว 15 องศาเหนือ
9.แผนที่ดาว 18 องศาเหนือ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1016



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

149 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ 10.ลูกโลก
การแพทย์ 11.กล้องถ่ายภาพดิจิตัลแบบ SLR

12.แบบจําลองดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
13.แบบจําลองระบบสุริยะ
14.เครื่องบอกตําแหน่ง GPS
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

150 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1 ชุดเครื่องมือถอดประกอบ -              -              -              110,000       -              สํานักการศึกษา
(ชุดเครื่องมือพื้นฐาน)
2 ชุดตรวจสอบระบบไฟรถยนต์
(พื้นฐาน)
3. เครื่องปั๊มลม
4 บล๊อกไฟฟ้า
5 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี
6 เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
7 สว่านไฟฟ้า
8 ชุดยกรถยนต์
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1017



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

151 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1 ไขควงวัดไฟ -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
2 ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแบน
3 ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแฉก
4 ปากการวัดแรงดันไฟ
5 หัวแร้งไฟฟ้าแบบปืน
6 หัวแร้งไฟฟ้าแบบแช่
7 ค้อนเดินสายไฟ
8 คีมปากจรเข้
9 คีมปากแหลม
10 คีมตัดสายไฟ
11 คีมปอกสายไฟ
12 เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ อนาลอก
13 เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ ดิจิตอล
14 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1018



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

152 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1 แม่แรงอัดไม้ -              -              -              90,000         -              สํานักการศึกษา
2 เลื่อยฉลุ
3 เลื่อยลันดา
4 กบผิวสั้น
5 ค้อนหงอน
6 กบล้างกลาง
7 ค้อนไม้
8 ฉากตาย
9 ฉากเป็น
10 ชุดสิ่วปากแบน
11 ชุดสิ่วน่อง
12 คีมคัดคองเลื่อย
13 สว่านข้อเสือ
14 สว่านgเฟือง
15 เลื่อยรอปากไม้
16 เลื่อยปังตอ
17 ชุดแคมป์จับชิ้นงาน
18 เครื่องตัดหัวไม้
19 เลื่อยฉลุไฟฟ้า
20 เลื่อยวงเดือนแบบมือถือ
21 กบไฟฟ้า
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1019



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

153 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1  มัลติมีเดี่ยโปรเจ็คเตอร์ ขนาด -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
XGA ไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

154 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1  ตู้จัดนิทรรศการ จํานวน 3 หลัง -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
2 ป้ายนิเทศ จํานวน 5 ป้าย
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

155 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1. ตู้วางรองเท้า  1 ตู้ -              -              -              150,000       -              สํานักการศึกษา
2. ป้ายนิเทศ  2 ป้าย
3. โต๊ะวางโทรทัศน์
4. สว่านไฟฟ้า
5. เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก
ขนาดไม่น้อยกว่า 21x16 นิ้ว
6. พัดลมแบบโคจรติดเพดาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 21x16 นิ้ว
7. พัดลมแบบโคจรติดผนังห้อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 21x16 นิ้ว
8. ชุดควบคุมการเข้า -ออก
9.จอรบัภาพ แบบ-เคลื่อนย้ายได้
ขนาดทแยงมุม 150 นื้ว
10 มัลติมีเดี่ยโปรเจ็คเตอร์ ขนาด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1020



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

155 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา XGA ไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI
Lumens
11.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
12 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและ
เข้าเล่มมือโยก
13 โทรทัศน์ LED -ความละเอียด
1366x768 พิกเซลขนาด 32 นิ้ว
14 กล้องวงจรปิด
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

156 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 1. โปงลางไม้มะหาดดําขนาด 60 ซม. -              -              -              100,000       -              สํานักการศึกษา
 13 ลูก จํานวน 
2. พิณไฟฟ้า 3 สาย 15 เฟรต
3. พิณโปร่ง 3 สาย 15 เฟรต
4. พิณโปร่ง 3 สาย 18 เฟรต
5 เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต
6. แคน 7 ลิ้นเงิน
7. แคน 8 ลิ้นเงิน
8. กลองหาง+รํามะนา+ขาตั้ง 
หน้า 12 นิ้ว
9. โหวด 5 เสียง จํานวน 3 ตัว
10. โหวด 7 เสียง จํานวน 3 ตัว
11 ปี่ภูไท จํานวน 3 เลา
12.ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 4 นิ้ว 
จํานวน 2 คู่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1021



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

156 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 13.ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 10 นิ้ว 
จํานวน 1 คู่
14.ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 12 นิ้ว 
จํานวน 1 คู่
15 ไม้ตีโปงลาง
16.กั๊บแก๊บ จํานวน 2 คู่
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

157 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 1.คีย์บอร์ด จํานวน 1 ตัว -              -              -              130,000       -              สํานักการศึกษา
2.กีตาร์เบสจํานวน 1 ตัว
3.กีตาร์ไฟฟ้าจํานวน 1 ตัว
4.กลองชุด จํานวน 1 ตัว
5.เครื่องขยายเสียงสําหรับคีย์บอร์ด
พร้อมลําโพง
6 เครื่องขยายเสียงสําหรับเบส
พร้อมลําโพง
7 เครื่องขยายเสียงสําหรับกีตาร์
พร้อมลําโพง
8. ไมโครโฟน
(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด)

158 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน -              -              -              300,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 200 ชุด
(โรงเรยีนศรีเสมาวิทยาเสริม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1022



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

159 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ครู -              -              -              22,500         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 6 ชุด
(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม)

160 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต -              -              -              500,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)

161 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) -              -              -              1,400,000     -              สํานักการศึกษา
ขนส่ง จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

162 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา -              -              -              18,000         -              สํานักการศึกษา
ขนาด 15 กก. จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

163 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑืการศึกษา ครุภัณฑ์ห้องเรียนอาหารและโภชนาการ -              -              -              290,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

164 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก -              -              -              320,000       -              สํานักการศึกษา
 จํานวน 20 เครื่อง 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1023



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

165 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบหมึกฉีด -              -              -              12,600         -              สํานักการศึกษา
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาดA3
จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

166 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง -              -              -              8,000           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ตู้ 
(โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา)

167 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบติจิตอล -              -              -              120,000       -              สํานักการศึกษา
(ขาว ดําและสี) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที  
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

168 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอลความละเอียด -              -              -              130,000       -              สํานักการศึกษา
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนพศิาลปุณณวิทยา)

169 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน -              -              -              33,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 6 หลัง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1024



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

170 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน -              -              -              6,000           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 4 ตัว
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

171 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA -              -              -              65,400         -              สํานักการศึกษา
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จํานวน 2 เครื่อง 
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

172 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Netwหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
แบบที่ 1 จํานวน 8 เครื่อง
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

173 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -              -              -              500,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

174 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด -              -              -              300,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1025



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

175 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล -              -              -              200,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

176 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรี  วงกลองยาว -              -              -              100,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

177 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรี วงโปงลาง (ดนตรีพื้นบ้าน) -              -              -              100,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

178 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -              -              -              500,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

179 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จัดซื้อเศียรพระพรตฤาษี (พ่อแก่) -              -              -              6,500           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เศียร
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

180 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ -              -              -              60,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 3 เครื่อง
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1026



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

181 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู -              -              -              300,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 9 เครื่อง 
(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

182 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน -              -              -              136,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 8 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

183 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล -              -              -              220,000       -              สํานักการศึกษา
แบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

184 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์ -              -              -              60,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 10 ชุด
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

185 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ชุดโขนและอุปกรณ์การแสดง -              -              -              500,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1027



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

186 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะขนาด 60x40 ซ.ม. -              -              -              2,600           -              สํานักการศึกษา
จํานวน 10 ตัว
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

187 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องดิจิตอล -              -              -              20,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

188 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA -              -              -              120,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

189 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประชุม -              -              -              200,000       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 21 ชุด
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

190 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ--เก้าอี้  ห้องประชุม -              -              -              80,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 40 ชุด
(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

191 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล -              -              -              1,100,000     -              สํานักการศึกษา
แบบที่ 1 จํานวน 50 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1028



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

192 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีสากล ได้แก่ -              -              -              2,144,615     -              สํานักการศึกษา
กลองชุด Yamaha พร้อมฮาร์ดแวร์ 1 ชุด
ตู้แอมป์เบส Hartke 1 ตู้ 
ตู้แอมป์กีตาร์ Marsha JVM205C 2 ตู้
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด Peyvey 1 ตัว
เบส 5 สาย warwick 1 ตัว
กีตาร์ fender 2 ตัว
คีบอร์ด korg 1 ตัว
ขาคีย์บอร์ด 1 ตัว
ขาไมโครโฟน GIP 8 ขา
ไมค์ shure 6 ตัว
Bassdrum 20  พร้อมสายสะพาย 1 ใบ
Bassdrum 18 พรอ้มสายสะพาย 1 ใบ
Cymbaln  Zildjian 16 นิ้ว 1 คู่
Fulte 2 เครื่อง
Clarinet 2 เครื่อง
Altro sax 2 เครื่อง
Tenner sax 2 เครื่อง
Trumpet 2 เครื่อง
Mellophone 2 เครื่อง
Trombone 2 เครื่อง
Tuba 2 เครื่อง
(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1029



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

193 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ -              -              -              1,075,000     -              สํานักการศึกษา
ขนส่ง จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

194 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ -              -              -              900,000       -              สํานักการศึกษา
ได้แก่
1.ระบบควบคุมการปฏิบัติการสําหรับผู้สอน
2.ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้สอน
3.ระบบจัดการบริหารข้อสอบ
4.โปรแกรมชุดปฏิบัติการสําหรับผู้เรียน
5.ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน
6.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนและผู้เรียน
7.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
8.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 Ansi Lumen
9.จอรับภาพขนาดแขวนมือดึงขนาด
ไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
10.ชุดเครื่องเสียงสําหรับห้องเรียน
11.ลําโพงสําหรับห้องเรียน
12.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
13.ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack 6U)
14.ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1030



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

195 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ระนาดเอกพร้อมผืน -              -              -              500,000       -              สํานักการศึกษา
ระนาดทุ้มพร้อมผืน
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ซอด้วง
ซออู้
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน
กลองแขก
ฉิ่ง
ฉาบเล็ก
กรับเสภา
โทน รํามะนา
จะเข้
ขิม
กระจังโหม่ง พร้อมแกะชื่อ รร.
ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก
ปี่ใน
ปี่นอก
(โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

196 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน กลอ้ง CCTV  แบบไร้สายพร้อมจอภาพ -              -              -              150,000       -              สํานักการศึกษา
และระบบควบคุม
(โรงเรียนโนนหันวิทยายน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1031



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

197 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ครู -              -              -              54,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 12 ชุด
(โรงเรียนโนนหันวิทยายน)

198 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด -              -              -              115,710       -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
(โรงเรียนโนนหันวิทยายน)

199 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทําความเย็น -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนบ้านบะแค)

200 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล -              -              -              80,000         -              สํานักการศึกษา
กลมขาเหล็กชุด 6 ตัว จํานวน 10 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

201 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา -              -              -              240,000       -              สํานักการศึกษา
ขนาด  ลกึ40xกว้าง55xสูง75 ซม.
จํานวน 150 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

202 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ครู C3-C6 -              -              -              45,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 10 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1032



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

203 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ -              -              -              40,000         -              สํานักการศึกษา
นักเรียนพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
จํานวน 10 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

204 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้พลาสติก -              -              -              44,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 200 ตัว
(โรงเรียนบ้านบะแค)

205 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าชนิดเดนิตาม -              -              -              13,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนบ้านบะแค)

206 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ -              -              -              1,025,000     -              สํานักการศึกษา
ขนส่ง จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนบ้านบะแค)

207 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสนาม -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

208 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) -              -              -              200,000       -              สํานักการศึกษา
พร้อมตู้ลําโพง 
จํานวน 1 ชุด
(โรงเรียนบ้านบะแค)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1033



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

209 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1 ห้อง -              -              -              336,000       -              สํานักการศึกษา
ประกอบด้วย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2500 ANSI Lumens
2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทะแยงมุม 150นิ้ว
 3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (InkTantPrinter)
4.เครื่องขยายเสียง(power Amp)พร้อมลําโพง
5.ตู้เก็บสารเคมี
6.ตู้เย็นขนาด 5 คิว
7.กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่
8.'แผ่นร้อน(hot plate)
9.เครื่อวัด Ph แบบปากกา
10.ปั๊มลมสูญญากาศ (vacuum pump)
11.โถดูดความชื้น (Desiccator)
12.กล้องส่องทางไกลแบบ2ตา
13.กล้องส่องทางไกลแบบ2ตา
ขนาด 9 x 63 มม.
14.แผนที่ดาว 15 องศาเหนือ
15..แผนที่ดาว 18 องศาเหนือ
16.ลูกโลก
17.กล้องถ่ายภาพแบบติจิตอลแบบ SLR
18.แบบจําลองดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
19.แบบจําลองระบบสุริยะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1034



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

209 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 20.เครื่องบอกตําแหน่ง GPS
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์)

210 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1.เครื่องพ่นยากําจัดศัตรูพืช -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
2.รถเข็นดิน
3.เทปวัดระยะ
4.สว่านไฟฟ้า
5.กรรไกรตัดแต่งกิ่งใหญ่
6.กรรไกรตัดแต่งกิ่งสูง
7.กรรไกรตัดหญ้า
8. มีดติดตาต่อกิ่ง
9.กรรไกรตัดแต่งกิ่งเล็ก
10.รถเข็นเอนกประสงค์
11.เครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได้ 450 ลิตร/นาที
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1035



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

211 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1 ชุดเครื่องมือถอดประกอบ (พื้นฐาน) -              -              -              110,000       -              สํานักการศึกษา
2 ชุดตรวจสอบระบบไฟรถยนต์ (พื้นฐาน)
3. เครื่องปั๊มลม
4 บล๊อกไฟฟ้า
5 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี
6 เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
7 สว่านไฟฟ้า
8 ชุดยกรถยนต์
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์)

212 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1 ไขควงวัดไฟ -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
2 ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแบน
3 ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแฉก
4 ปากการวัดแรงดันไฟ
5 หัวแร้งไฟฟ้าแบบปืน
6 หัวแร้งไฟฟ้าแบบแช่
7 ค้อนเดินสายไฟ
8 คีมปากจรเข้
9 คีมปากแหลม
10 คีมตัดสายไฟ
11 คีมปอกสายไฟ
12 เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ อนาลอก
13 เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ ดิจิตอล
14 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1036



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

213 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1. แม่แรงอัดไม้ -              -              -              90,000         -              สํานักการศึกษา
2. เลื่อยฉลุ
3. เลื่อยลันดา
4. กบผิวสั้น
5. ค้อนหงอน
6. กบล้างกลาง
7. ค้อนไม้
8. ฉากตาย
9. ฉากเป็น
10. ชุดสิ่วปากแบน
11. ชุดสิ่วน่อง
12. คีมคัดคองเลื่อย
13. สว่านข้อเสือ
14. สว่านgเฟือง
15. เลื่อยรอปากไม้
16. เลื่อยปังตอ
17. ชุดแคมป์จับชิ้นงาน
18. เครื่องตัดหัวไม้
19. เลื่อยฉลุไฟฟ้า
20. เลื่อยวงเดือนแบบมือถือ
21. กบไฟฟ้า
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1037



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

214 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1  มัลติมีเดี่ยโปรเจ็คเตอร์ ขนาด -              -              -              50,000         -              สํานักการศึกษา
XGA ไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์)

215 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จัดซื้อเครื่องดนตรีอีสานพื้นบ้านและสากล -              -              200,000       -              -              สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านบะแค รร.บ้านบะแค

216 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนาการ -              -              400,000       -              -              สํานักการศึกษาฯ
เด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านบะแค

217 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล -              -              22,000         22,000         22,000         กองการเจ้าหน้าที่
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1038
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218 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ -              -              9,000           9,000           9,000           กองการเจ้าหน้าที่
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

219 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สําหรับนั่งทํางาน -              -              18,000         18,000         18,000         กองการเจ้าหน้าที่
- แบบมีล้อเลื่อนและมีพนักพิง  
- ขนาด 62 x 62 x 97 - 107 ซม.
- สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้
ปี 2563 จํานวน 6 ตัว
ปี 2564 จํานวน 6 ตัว
ปี 2565 จํานวน 6 ตัว

220 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล -              -              30,000         30,000         30,000         กองการเจ้าหน้าที่
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1039



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

221 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน -              -              29,700         29,700         29,700         กองการเจ้าหน้าที่
ขนาด 140  68 x 76 ซม.  จํานวน 3 ตัว

222 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย -              -              195,000       195,000       195,000       กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน 2 ชุด
1)ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย(รางยึดพื้น) 1 ชุด
ราคา 85,000 บาท ประกอบด้วย
  1.1 ตู้หนาเดียว : ขนาดลึก 34 ซม.
  กว้าง 100 ซม. สูง 220 ซม. จํานวน 2 ตู้
  1.2 ตู้สองหน้า : ขนาดลึก 64 ซม.
  กว้าง 100 ซม. สูง 220 ซม. จํานวน 2 ตู้
  1.3 ความสูงระหว่างช่องชั้น 40 ซม.
  1.4 ประกอบด้วยชั้นจัดเก็บ 5 ระดับชั้น
2)ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย(รางยึดพื้น) 1 ชุด
ราคา 110,000 บาท ประกอบด้วย
  1.1 ตู้หนาเดียว : ขนาดลึก 34 ซม.
  กว้าง 100 ซม. สูง 220 ซม. จํานวน 2 ตู้
  1.2 ตู้สองหน้า : ขนาดลึก 64 ซม.
  กว้าง 100 ซม. สูง 220 ซม. จํานวน 3 ตู้
  1.3 ความสูงระหว่างช่องชั้น 40 ซม.
  1.4 ประกอบด้วยชั้นจัดเก็บ 5 ระดับชั้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1040



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

223 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน รุ่น 120 -L หนังดํา -              -              15,000         15,000         15,000         กองการเจ้าหน้าที่
ขาเหล็กเงา
ปี 2563 จํานวน 3 ตัว
ปี 2564 จํานวน 3 ตัว
ปี 2565 จํานวน 3 ตัว

224 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด -              -              10,000         10,000         10,000         กองการเจ้าหน้าที่
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

225 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ -              -              18,000         18,000         18,000         กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1041



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

226 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา -              -              7,800           7,800           7,800           กองการเจ้าหน้าที่
(18 หน้า/นาที)
ปี 2563 จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

227 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน -              -              34,000         34,000         34,000         กองการเจ้าหน้าที่
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

228 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. -              -              9,600           9,600           9,600           กองการเจ้าหน้าที่
ปี 2563 จํานวน 3 ตัว
ปี 2564 จํานวน 3 ตัว
ปี 2565 จํานวน 3 ตัว

229 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ -              -              7,900           -              -              กองกิจการสภาฯ

230 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต -              -              3,500           -              -              กองกิจการสภาฯ
จํานวน 1 ตู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1042



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

231 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิงหลัง -              -              22,200         -              -              กองกิจการสภาฯ
จํานวน 6 ตัว

232 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจกใส -              -              15,000         -              -              กองกิจการสภาฯ
จํานวน 2 ตัว

233 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน -              -              34,000         -              -              กองกิจการสภาฯ
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

234 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิติล (ขาว-ดํา) -              -              100,000       100,000       -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 2 เครื่อง

235 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะสําหรับนั่งทํางานแบบเหล็ก -              -              8,000           8,000           -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 1 ตัว

236 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 30 นิ้ว -              -              81,320         81,320         -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 8 ตัว

237 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว -              -              100,000       100,000       -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 20 ตัว

238 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว -              -              3,000           3,000           -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 3 ตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1043



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

239 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA -              -              17,400         17,400         -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

240 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ ขนาด 240 ลิตร แบบมีฝาปิด -              -              100,000       100,000       -              กองกิจการขนส่ง
พร้อมล้อเข็น จํานวน 50 ชุด

241 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ ขนาด 100 ลิตร แบบมีฝาปิด -              -              87,500         87,500         -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 50 ชุด

242 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน -              -              24,000         24,000         -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

243 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สําหรับนั่งทํางาน -              -              30,000         30,000         -              กองกิจการขนส่ง

244 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะพับขาอเนกประสงค์ -              -              32,000         32,000         -              กองกิจการขนส่ง
หน้าท็อปโฟเมก้าขาว กันน้ํา ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง โครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 
มีคานเหล็กเสริมด้านข้างเพิ่มความแข็งแรง
ขนาด 75 x 150 ซม. จํานวน 16 ตัว

245 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้บุนวม ชนิดหนังเทียมมีพนักพิง -              -              16,000         16,000         -              กองกิจการขนส่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1044



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

246 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อกล้องวงจรปิด -              -              50,000         50,000         -              กองกิจการขนส่ง

247 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ -              -              66,000         66,000         -              กองกิจการขนส่ง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

248 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ -              -              34,000         34,000         -              กองกิจการขนส่ง
หรือชนิด LED 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

249 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 30 เครื่อง -              -              60,000         60,000         -              กองกิจการขนส่ง

250 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล -              -              19,300         19,300         -              กองกิจการขนส่ง
24 ล้านพิกเซล

251 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน -              -              110,000       110,000       -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 2 เครื่อง

252 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล -              -              30,000         30,000         -              กองกิจการขนส่ง
ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1045



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

253 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อบันไดอเนกประสงค์ แบบพับได้ -              -              24,000         24,000         -              กองกิจการขนส่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เมตร จํานวน 4 อัน

254 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              15,000         15,000         -              กองกิจการขนส่ง
หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

255 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว -              -              4,000           4,000           -              กองกิจการขนส่ง
จํานวน 1 จอ
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.50 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงไม่น้อยกว่า
  1,920 x 1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

256 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโซฟาโครงเหล็กสูง -              -              19,900         19,900         -              กองกิจการขนส่ง
- เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง พร้อมโต๊ะกลาง
กระจก แบบ 3:2:2 สีหนัง
- โซฟายาว 3 ที่นั่ง ขนาด 178x75x94 ซม.
จํานวน 1 ตัว
- โซฟายาว 1 ที่นั่ง ขนาด 66x75x94 ซม.
จํานวน 4 ตัว
- โต๊ะกลางกระจก ขนาด 60x106x42 ซม.
จํานวน 1 ตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1046



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

257 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล -              -              220,000       220,000       220,000       กองพัสดุฯ
ผล แบบที่ 1 
ปี 2563 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

258 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED -              89,000         89,000         89,000         89,000         กองพัสดุฯ
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)
ปี 2562 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2563 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

259 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ -              -              40,000         -              -              กองพัสดุฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ปี 2563 จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1047



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

260 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA -              -              58,000         58,000         58,000         กองพัสดุฯ
ปี 2563 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 10 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

261 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร -              -              29,000         -              -              กองพัสดุฯ
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
ปี 2563 จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

262 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน -              -              30,600         25,500         25,500         กองพัสดุฯ
- มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน
-  เบาะบุฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง
- ปรับสูงต่ํา ด้วยโช้คแก๊ส
- ขาพลาสติกสีดํา มีล้อเลื่อน
- ขนาด 64x64x101-110 ซม.
ปี 2563 จํานวน 12 ตัว
ปี 2564 จํานวน 10 ตัว
ปี 2565 จํานวน 10 ตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1048



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

263 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม -              -              24,000         -              -              กองพัสดุฯ
แบบเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง

264 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน -              -              -              27,500         27,500         กองพัสดุฯ
ปี 2564 จํานวน 5 ตู้
ปี 2565 จํานวน 5 ตู้

265 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชัก -              -              -              20,000         20,000         กองพัสดุฯ
ปี 2564 จํานวน 5 ตัว
ปี 2565 จํานวน 5 ตัว

266 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะสําหรับนั่งทํางาน แบบเหล็ก -              -              -              22,500         22,500         กองพัสดุฯ
ขนาด 5 ฟุต
ปี 2564 จํานวน 3 ตัว
ปี 2565 จํานวน 3 ตัว

267 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าท๊อปเมลามีน -              -              -              20,000         20,000         กองพัสดุฯ
ปี 2564 จํานวน 5 ตัว
ปี 2565 จํานวน 5 ตัว

268 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก -              -              -              39,500         39,500         กองพัสดุฯ
ปี 2564 จํานวน 5 ตู้
ปี 2565 จํานวน 5 ตู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1049



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

269 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน -              -              -              21,000         21,000         กองพัสดุฯ
กระจก
ปี 2564 จํานวน 3 หลัง
ปี 2565 จํานวน 3 หลัง

270 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล -              -              -              13,600         13,600         กองพัสดุฯ
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
ปี 2564 จํานวน 1 ตัว
ปี 2565 จํานวน 1 ตัว

271 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              -              18,000         18,000         กองพัสดุฯ
หรือ LED ขาวดํา
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

272 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน -              -              102,000       -              17,000         สํานักปลัดฯ
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ฝ่ายพัฒฯ
จํานวน 6 เครื่อง ฝ่ายบริหารฯ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฝ่ายนิติการฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1050



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

273 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล -              -              44,000         22,000         22,000         สํานักปลัดฯ
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ฝ่ายการท่องเที่ยว
19 นิ้ว) และกีฬา
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

274 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล -              -              90,000         30,000         30,000         สํานักปลัดฯ
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ ฝ่ายพัฒฯ และ
19 นิ้ว) ฝ่ายบริหารฯ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

275 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one -              -              23,000         23,000         23,000         สํานักปลัดฯ
สําหรับงานประมวลผล ฝ่ายพัฒนาสังคม
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

276 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก -              -              -              22,000         22,000         สํานักปลัดฯ
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนาสังคม
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1051



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

277 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา -              -              8,900           8,900           8,900           สํานักปลัดฯ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ฝ่ายพัฒนาสังคม
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

278 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -              -              6,600           3,300           3,300           สํานักปลัดฯ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฝ่ายการท่องเที่ยว
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกีฬา

279 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA -              -              17,400         17,400         17,400         สํานักปลัดฯ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

280 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ -              -              11,400         11,400         11,400         สํานักปลัดฯ
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาสังคม
ปี 2563 จํานวน 3 ชุด
ปี 2564 จํานวน 3 ชุด
ปี 2565 จํานวน 3 ชุด
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

281 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ -              -              -              90,000         -              สํานักปลัดฯ
ฝ่ายพัฒนาสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1052
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รับผิดชอบหลัก

282 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ -              -              -              76,000         -              สํานักปลัดฯ
ฝ่ายพัฒนาสังคม

283 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              15,000         -              15,000         สํานักปลัดฯ
หรือ LED สี ฝ่ายนิติการฯและ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

284 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา -              -              5,200           -              5,200           สํานักปลัดฯ
(18 หน้า/นาที)   จํานวน 2 เครื่อง ฝ่ายท่องเที่ยวและ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กีฬา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และฝ่ายบริหารฯ

285 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA -              -              15,000         -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 6 เครื่อง ฝ่ายท่องเที่ยวและ
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กีฬา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และฝ่ายนิติการฯ

286 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ล้อดูดตะกอนเหล็ก ขนาด 32 นิ้ว -              -              27,000         -              -              สํานักปลัดฯ
พร้อมสายดูดตะกอน ฝ่ายท่องเที่ยวและ
จํานวน 1 ชุด กีฬา

287 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สายดูดตะกอนอย่างหนา -              -              5,400           -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 1 ม้วน ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1053
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288 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะพลาสติก -              -              98,500         98,500         98,500         สํานักปลัดฯ
เกรด A   จํานวน 50 ใบ ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา
และฝ่ายบริหารฯ

289 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพายหลัง -              -              100,000       100,000       100,000       สํานักปลัดฯ
แบบเดินตาม จํานวน 4 เครื่อง ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา
และฝ่ายบริหารฯ

290 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร  -              -              8,800           -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 2 หลัง ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา

291 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร  -              -              8,800           -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 2 หลัง ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา

292 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง + แขวน -              -              144,000       158,500       158,500       สํานักปลัดฯ
ขนาด 25,000 BTU พร้อมติดตั้ง ฝ่ายบริหารงาน
จํานวน 4 เครื่อง ทั่วไป

293 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า -              -              22,000         22,000         22,000         สํานักปลัดฯ
จํานวน 1 เครื่อง ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1054
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294 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน -              -              8,000           8,000           8,000           สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

295 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ -              -              24,000         24,000         24,000         สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

296 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานหร้าท็อป PVC กันน้ํา -              -              13,000         13,000         13,000         สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

297 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน -              -              6,000           6,000           6,000           สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

298 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ -              -              70,000         50,000         50,000         สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

299 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 24 ช่อง -              -              12,000         12,000         12,000         สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1055
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300 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร -              -              12,000         12,000         12,000         สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

301 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด -              -              -              500,000       500,000       สํานักปลัดฯ
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหารงาน
ขอนแก่น และศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ทั่วไป

302 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อทุ่นว่ายน้ํา -              -              300,000       -              -              สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

303 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ -              -              150,000       -              -              สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

304 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก -              -              1,500,000     -              -              สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

305 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อสายดูดตะกอน พร้อมอุปกรณ์ -              -              20,000         20,000         -              สํานักปลัดฯ
ฝ่ายท่องเที่ยวและ
กีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1056
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306 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม -              -              40,000         40,000         40,000         สํานักปลัดฯ
(Submersble pum) พร้อมติดตั้ง ฝ่ายท่องเที่ยวและ

กีฬา

307 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน -              -              17,500         17,500         -              กองคลัง
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
- ขนาดไม่น้อยกว่า 89x41x88 ซม.
- ฐานรองสีดํา
ปี 2563 จํานวน 5 หลัง
ปี 2564 จํานวน 5 หลัง

308 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ -              -              55,000         55,000         55,000         กองคลัง
- มีมือจับชนิดปิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- ขนาดไม่น้อยกว่า 92x46x183 ซม.
- ได้การรับรอง (มอก.)
ปี 2563 จํานวน 10 หลัง
ปี 2564 จํานวน 10 หลัง
ปี 2565 จํานวน 10 หลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1057
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309 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล -              90,000         155,000       155,000       90,000         กองคลัง
ผล แบบที่ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ปี 2562 จํานวน 3 เครื่อง
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

310 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              45,000         45,000         27,000         กองคลัง
หรือ LED ขาวดํา
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

311 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA -              -              12,500         12,500         7,500           กองคลัง
ปี 2563 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 5 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1058



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

312 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้เครื่องปรับอากาศ -              -              70,000         70,000         36,200         กองคลัง
- ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
ปี 2563 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จํานวน 2 เครื่อง
ปี 2565 จํานวน 1 เครื่อง

313 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 -              -              5,400           16,200         10,800         กองคลัง
- เก้าอี้นั่งทํางานมีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน
- เบาะบุฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง
- ปรับระดับสูงต่ําด้วยโช้คแก๊ส
- ขาเหล็กดํามีล้อเลื่อน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 64x64x101 ซม.
ปี 2563 จํานวน 2 ตัว
ปี 2564 จํานวน 6 ตัว
ปี 2565 จํานวน 4 ตัว

314 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน -              -              18,000         -              -              กองคลัง
 ระดับ 7
- เก้าอี้นั่งทํางานมีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน
- เบาะบุฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง
- ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน
- ปรับระดับสูงต่ําด้วยโช้คแก๊ส
- ขนาดไม่น้อยกว่า 66x69x109 ซม.
ปี 2563 จํานวน 3 ตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1059



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

315 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก -              -              7,500           -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 1 ตัว
- เป็นโต๊ะทํางานเหล็กมีกระจกขนาด 5 ฟุต
- มีกล่องลิ้นชัก 3 ชั้น 2 ข้าง
- มีลิ้นชักตรงกลาง ล็อคกุญแจได้
- มีขนาด 153x77x74 ซม.

316 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า -              -              21,800         -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 2 เครื่อง
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
- เครื่องยนต์ตัดหญ้า มีขนาดไม่น้อยกว่า
  1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด

317 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน -              -              40,500         -              -              กองแผนฯ
จํานวน 15 ตัว
- เก้าอี้นั่งทํางาน มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน
- เบาะบุฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง
- ปรับระดับสูงต่ํา ด้วยโช้คแก๊ส
- ขาเหล็กดํามีล้อเลื่อน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 64x64x101 ซม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1060



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

318 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน -              -              22,000         -              -              กองแผนฯ
ประมวลผล   จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

319 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง -              -              4,300           -              -              กองแผนฯ
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

320 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร -              -              24,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 2 ตัว
- ขนาด 140x70x76 ซม. พร้อมกล่องลิ้นชัก
- มีล้อ หน้าท็อปกระจกสีชา สีโอ๊คแดง

321 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร -              -              11,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 2 ตัว
- ขนาด 655x680x1160-12060 มม. 
- มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง
- ปรับระดับสูงต่ํา ด้วยโช้คแก๊ส
- ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1061



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

322 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางาน -              -              21,450         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 5 ตัว
- ขนาด 120x150x165x180 ซม.
- ขาโต๊ะ : ขาเหล็กสามารถปรับระดับได้ 
  ฝาปิดช่องร้อยสายไฟพ่นสีฝั่น Epoxy 
  Powder Coating
- แผ่นท็อป : เป็นไม้ Particle Board หนา
  25 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีนฟิล์ม ปิดด้วย
  PVC Eding หนา 1 มม.
- มีกล่องลิ้นชัก 2 ชั้น 1 ข้าง

323 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน -              -              13,500         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 5 ตัว
- ขนาด 655x680x1160-1260 มม. 
- มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง
- ปรับระดับสูงต่ํา ด้วยโช้คแก๊ส
- ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน

324 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก -              -              16,500         -              -              สํานักการศึกษาฯ
2 บานเลื่อน    จํานวน 3 หลัง  
- ขนาด 119x41x88 ซม. พร้อมขารองตู้
- มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1062



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

325 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา -              -              18,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 
  6 วินาที/แผ่น

326 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) -              -              1,300,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
ขนส่ง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ขนาด 3 ตนั 6 ล้อ   จํานวน 1 คัน

327 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ -              -              33,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 6 หลัง
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติเป็นไปตาม(มอก.)

328 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา -              -              8,500           -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 1 ชุด
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1063



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

329 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม -              -              300,000       -              -              สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม
จํานวน 1 ชุด

330 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน -              -              85,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

331 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One -              -              23,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
สําหรับประมวลผล   จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

332 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED -              -              2,600           -              -              สํานักการศึกษาฯ
ขาวดํา   จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

333 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              36,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
หรือ LED ขาวดํา   จํานวน 4 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1064



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

334 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED -              -              15,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 2   
จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

335 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction -              -              32,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง'ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)   จาํนวน 4 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

336 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              15,000         -              -              สํานักการศึกษาฯ
หรือ LED สี   จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

337 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีวงโยธวาทิต -              -              150,000       -              -              สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
จํานวน 1 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1065



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

338 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน -              -              77,000         -              -              สํานักการช่าง
จํานวน 14 หลัง
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติเป็นไปตาม(มอก.)

339 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล้กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 -              -              30,000         -              -              สํานักการช่าง
บานเลื่อน    จํานวน 4 หลัง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200x62x1,100 มม.
- ผลิตจากเหล็กเคลือบผิวกันสนิมพ่นสีอีพ็อกซี่
- บานเลื่อน เปิด-ปิด
- แผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้

340 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก -              -              23,700         -              -              สํานักการช่าง
จํานวน 3 หลัง
- มีหูลิ้นชัก
- คุณสมบัติเป็นไปตาม(มอก.)

341 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล -              -              110,000       -              -              สํานักการช่าง
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1066



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

342 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ -              -              51,000         -              -              สํานักการช่าง
งานสํานักงาน    จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

343 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) -              -              18,900         -              -              สํานักการช่าง
สําหรับกระดาษขนาด A3พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์     จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

344 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง -              -              8,600           -              -              สํานักการช่าง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

345 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA -              -              25,000         -              -              สํานักการช่าง
จํานวน 10 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1067



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

346 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ -              230,000       -              -              -              สํานักปลัดฯ
จํานวน 25 เครื่อง
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องถิ่น

347 การศึกษา ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด สถานีขนส่งผู้โดยสาร -              -              2,000,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน    
 - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
 (Inkjet)
 - ระบบบริการยืม-คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ 
พร้อมติดตั้ง
 - คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 2
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
 เครื่องคอมพิวเตอร์และ  เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
 - ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1068



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์การศึกษา      - ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
     - ชุดเคาน์เตอร์สําหรับยืม-คืนหนังสือ
     - เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิงหลัง
ขาพลาสติกมีล้อเลื่อน
     - แท่นวางคอมพิวเตอร์สืบค้น
     - โต๊ะบริการคอมพิวเตอร์แบบ 1 ที่นั่ง
พร้อมเก้าอี้
     - ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์แบบแคร่หนีบ 
10 ก้าน
     - ชั้นวางวารสาร นิตยสาร แบบ 1 ด้าน 
2 ช่วง 5 ระดับชั้น
     - ชั้นวางวารสาร นิตยสาร แบบ 1 ด้าน 
1 ช่วง 5 ระดับชั้น
     - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 
1 ช่วง 3 ระดับชั้น
     - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 
2 ช่วง 3 ระดับชั้น
    - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
2 ช่วง 3 ระดับชั้น
    - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
1 ช่วง 6 ระดับชั้น
    - ชั้นหมุนวางนิตยสาร
    - ชั้นวางหนังสือเด็กแบบพลาสตกิ 
4 ระดับชั้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1069



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 - ชั้นวางหนังสือไม้ แบบโชว์ปก
และวางหนังสือ
 - ชั้นวางหนังสือเด็กโชว์ปกแบบไม้ 
4 ระดับชั้น
 - ชั้นหนังสือไม้แบบ 3 ระดับชั้น
 - ชั้นวางหนังสือรูปต้นไม้
 - บันไดหยิบสิ่งของ แบบ 3 ขั้น
 - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบ 4 ที่นั่ง
สําหรับอ่านหนังสือ
 - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบ 6 ที่นั่ง 
สําหรับอ่านหนังสือ
 - ชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาแบบโมเดิร์น 2 ที่นั่ง
 - โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคลแบบด้านเดียว
พร้อมเก้าอี้
 - รถเข็นหนังสือห้องสมุด 2 ชั้น มีกั้นกลาง
 - ฉากกั้นหนังสือ คละสีขนาดเล็ก
 - ฉากกั้นหนังสือ คละสีขนาดกลาง
 - ฉากกั้นหนังสือใหญ่
 - ฉากเหล็กโชว์หนังสือใหม่
 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
พร้อมติดตั้ง
 - หนังสือหมวดหมู่ระบบดิวอี้
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ /วิดีโอ/ ดีวิดี / E- Book

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1070



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 - วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์
 - วัสดุ  อุปกรณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 - ระบบอินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 - ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งระบบ
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตาม
ราคาในท้องถิ่น และเป็นครุภัณฑ์ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

348 การศึกษา ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด พุทธมณฑลอีสาน -              -              2,000,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย
 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน    
 - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
 (Inkjet)
 - ระบบบริการยืม-คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ 
พร้อมติดตั้ง
 - คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1071



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 2
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
 เครื่องคอมพิวเตอร์และ  เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
 - ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
     - ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
     - ชุดเคาน์เตอร์สําหรับยืม-คืนหนังสือ
     - เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิงหลัง
ขาพลาสติกมีล้อเลื่อน
     - แท่นวางคอมพิวเตอร์สืบค้น
     - โต๊ะบริการคอมพิวเตอร์แบบ 1 ที่นั่ง
พร้อมเก้าอี้
     - ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์แบบแคร่หนีบ 
10 ก้าน
     - ชั้นวางวารสาร นิตยสาร แบบ 1 ด้าน 
2 ช่วง 5 ระดับชั้น
     - ชั้นวางวารสาร นิตยสาร แบบ 1 ด้าน 
1 ช่วง 5 ระดับชั้น
     - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 
1 ช่วง 3 ระดับชั้น
     - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 
2 ช่วง 3 ระดับชั้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1072



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา     - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
2 ช่วง 3 ระดับชั้น
    - ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
1 ช่วง 6 ระดับชั้น
    - ชั้นหมุนวางนิตยสาร
    - ชั้นวางหนังสือเด็กแบบพลาสติก 
4 ระดับชั้น
 - ชั้นวางหนังสือไม้ แบบโชว์ปก
และวางหนังสือ
 - ชั้นวางหนังสือเด็กโชว์ปกแบบไม้ 
4 ระดับชั้น
 - ชั้นหนังสือไม้แบบ 3 ระดับชั้น
 - ชั้นวางหนังสอืรูปต้นไม้
 - บันไดหยิบสิ่งของ แบบ 3 ขั้น
 - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบ 4 ที่นั่ง
สําหรับอ่านหนังสือ
 - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบ 6 ที่นั่ง 
สําหรับอ่านหนังสือ
 - ชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาแบบโมเดิร์น 2 ที่นั่ง
 - โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคลแบบด้านเดียว
พร้อมเก้าอี้
 - รถเข็นหนังสือห้องสมุด 2 ชั้น มีกั้นกลาง
 - ฉากกั้นหนังสือ คละสีขนาดเล็ก
 - ฉากกั้นหนังสือ คละสีขนาดกลาง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1073



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - ฉากกั้นหนังสือใหญ่
 - ฉากเหล็กโชว์หนังสือใหม่
 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
พร้อมติดตั้ง
 - หนังสือหมวดหมู่ระบบดิวอี้
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ /วิดีโอ/ ดีวิดี / E- Book
 - วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์
 - วัสดุ  อุปกรณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 - ระบบอินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 - ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งระบบ
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตาม
ราคาในท้องถิ่น และเป็นครุภัณฑ์ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1074



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

349 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ -              -              7,800,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 6 ชุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย
  - โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.80x2.50x
0.85 ม.(กxยxส) 
  - โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.30x1.50x
0.75 ม.(กxยxส) 
 - โต๊ะปฏิบัติการติดผนงั ขนาด 0.75x5.40x
0.80 ม.(กxยxส) 
 - ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.40x0.80x1.80 ม. 
 -  เก้าอี้นักเรียน 
 - เก้าอี้อาจารย์ 
 - ชุดทดลองกฎของเลนส์ 
 - ชุดทดลองกฎของเออร์สเตด 
 - ชุดทดลองกระแสไฟฟ้าระหว่างปลาย
ของตัวต้านทาน 
 - เข็มทิศสําหรับเดินทาง 
 - เข็มทิศเล็ก ขนาด 20 มม. (5 อันต่อชุด) 
 - เครื่องกําเนิดไฟฟ้าAC/DC แบบสาธิต 
 -  เครื่องควบคุมกระแส 10 โอห์ม 8 แอมป์ 
 - ชุดทดลองความต่างศักย์ระหว่างปลายตัว
ต้านทาน 
 - ชุดทดลองความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1075



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - ชุดทดลองความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า
และความต่างศักย์ 
 - ชุดการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม-ขนาน 
 - ชุดการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม-ขนาน 
 - ชุดการทดลองหาค่าคงที่ของแพลงค์ 
 - ชุดสาธิตโฟโตอิเล็กทริก 
 -  ชุดแฟรงเฮิร์ต พร้อมหลอด 
 - ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า 
 - ชุดทดลองสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนํา 
 - ชุดวงจรกรองกระแส 
 - ชุดสเปกตรัมกล่องไม้ 
 - ชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แมกส์เวลล)์ 
 - ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 
 - ชุดทดลองแรงกระทําบนลวดตัวนํา 
 - ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก 
 - ชุดทดลองสนามไฟฟ้า 
 - วงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบ 
ครึ่งคลื่น
 -  ชุดสาธิตหลักการหม้อแปลงไฟฟ้า 
 -  ชุดสาธิตแรงกระทําระหว่างเส้นลวดขนาน 
 - ชุดกระแสเหนี่ยวนํา 
 - หม้อแปลงไฟฟ้าแบบดิจิตอล 
 - หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ 
 ฟิสิกส์ จํานวน 3 เล่ม 
(สรุปเข้ม 1 เล่ม, ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1076



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

350 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา -              -              7,800,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 6 ชุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย
  - โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.80x2.50x
0.85 ม.(กxยxส) 
  - โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.30x1.50x
0.75 ม.(กxยxส) 
 - โต๊ะปฏิบัติการติดผนงั ขนาด 0.75x5.40x
0.80 ม.(กxยxส) 
 - ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.40x0.80x1.80 ม. 
 -  เก้าอี้นักเรียน 
 - เก้าอี้อาจารย์ 
 - เครื่องวัดความจุปอด 
 - แบบจําลองดีเอ็นเอ 
 - หุ่นจําลองกบ 
 - หุ่นจําลองหนอนตัวกลม 
 - หัวใจจําลอง 
 - หุ่นจําลองศีรษะและสมองแยกชิ้นส่วนได้ 
 - แบบจําลองไขสันหลัง 
 - หุ่นจําลองแสดงการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์ 
 - หุ่นจําลองระบบสืบพันธุ์ชาย 
 - หุ่นจําลองไตผ่าซีก 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1077



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - หุ่นจําลองระบบสืบพันธุ์หญิง 
 - Micropipette 1000-5000 μL 
 - หุ่นจําลองพลานาเรีย 
 - เครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยมือ 0.02 มม.พร้อมมีด
 - ชุดทดสอบ NPK ในดิน  
 - ชุดทดลองคาปิลลารี่ 
 - ฮอทเพลท 7X7 นิ้ว 
 - ชุดผ่าตัดสแตนเลสชุดใหญ่ (14 ชิ้น/ชุด) 
 - ถาดผ่าตัด 
 - เครื่องชั่งดิจิตอล 220 g. x 0.01 g.  
 - แบบจําลองเซลล์พืช 
 - แบบจําลองเซลล์สัตว์ 
 - หุ่นจําลองรากพืช 
 - แบบจําลองลําต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 - หุ่นจําลองลําต้นใบเลี้ยงคู่ 
 - หุ่นจําลองดอกไม้ครบส่วน 
 - แบบจําลองการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีส
ของพืชไฟเบอร์กลาส 
 - แบบจําลองการแบ่งเซลล์ไมโอซิสของพืช
ไฟเบอร์กลาส 
 - กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิดซูม  
 - ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Larminar Airflow 
 - กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล ชนิดกระบอกตาคู่  
 - หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ ชีววิทยา
จํานวน 3เล่ม (สรุปเข้ม 1 เล่ม,ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1078



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

351 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี -              -              9,000,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 5 ชุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย
  - โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.80x2.50x
0.85 ม.(กxยxส) 
  - โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.30x1.50x
0.75 ม.(กxยxส) 
 - โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x5.40x
0.80 ม.(กxยxส) 
 - ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.40x0.80x1.80 ม. 
 -  เก้าอี้นักเรียน 
 - เก้าอี้อาจารย์ 
 - หม้อดูดความชื้น ขนาด 250 มม. 
 - Micropipette 10-100 μL 
 - เครื่องปั่นตกตะกอน 12 หัว ใช้ไฟฟ้า 
 - Atomic Orbital 
 - Shapes of Molecules 8 models 
 - หลอดรังสีคาโธดแบบเบี่ยงเบนพร้อมฐานไม้
 - ชุดทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส
พร้อมหลอดแก๊ส 4 ชนิด 
 - เครื่องชั่ง Digital ไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง
 - Micropipette 1000-5000 μL 
 - หลอดรังสีคาโธด แบบเงา พร้อมฐานไม้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1079



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - หลอดรังสีคาโธดแบบ Mechanical Effect 
พร้อมฐานไม้ 
 - ชุดสาธิตการแยกน้ําด้วยกระแสไฟฟ้า 
 - ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วย
ไฟฟ้า 
 - เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตําแหน่ง 
 - เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา 
 - เครื่องวัด pH แบบปากกา  
 - เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ 
 - เครื่อง Spectrophotometer 
 - ปั๊มลมสูญญากาศ แบบอ่างน้ํา
 (Vacuum Pump) 
 - อ่างควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล 
 - เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา 
 - เครื่องวัดความหวานแบบพกพา 
 - เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา 
 - ชุดการศึกษาสีของเปลวไฟจากส่วน
ประกอบและเส้นสเปกตรัมของธาตุบางชนิด 
 - ชุดการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก 
 - ชุดการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
 - ชุดการเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและ
แมกนีเซียมกับน้ํา 
 - หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ เคมี 
ชุดละ 3 เล่ม (สรุปเข้ม 1 เล่ม,ตะลุยโจทย์
 2 เล่ม)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1080



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

352 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ -              -              2,000,000     -              -              สํานักการศึกษาฯ
จํานวน 2 ชุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วยระบบบันทึกการเรียน
การสอนและถ่ายทอดสด
    1) เครื่องบันทึกการเรียนและถ่ายทอดสด
    2) กล้องวิดีโอสําหรับบันทึกภาพผู้สอน
 - ระบบเสียง
   1) เครื่องผสมและขยายเสียง 
    2) ลําโพงแขวนผนัง 
    3) ไมโครโฟนแบบสายสําหรับผู้สอน
    4) ตู้เก็บอุปกรณ์
 - จอภาพระบบสัมผัสและอินเตอแรคทีฟ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
 -  คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน
 -  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
 -  สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
 -  ระบบคลังข้อสอบ พร้อมระบบจัดการข้อสอบ
 -  โต๊ะและเก้าอี้สําหรับผู้สอน
 - กระดานชอล์คบอร์ดแม่เหล็ก 
 - หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ 
คณิตศาสตร์ จํานวน 3 เล่ม (สรุปเข้ม 1 เล่ม,ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม) 

 -  งานติดตั้งระบบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1081



ลํา
ดับ 2561 2562 2563 2564 2565
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

353 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 3 ล้อ บรรทุก -              -              80,000         -              -              กองกิจการขนส่ง
ขนส่ง - เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 120 ซีซี
- ขนาดกระบะกว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม.
สูง 28 ซม. เปิดได้ทั้ง 3 ด้าน สามารถบรรทุก
น้ําหนักไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม

354 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล -              -              110,000       -              -              กองกิจการขนส่ง
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 5 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

355 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ -              -              45,000         -              -              กองกิจการขนส่ง
หรือ LED สี   จํานวน 3 เครื่อง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-              14,151,000   62,670,320   60,722,295   3,614,600     รวม 355 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1082
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ส่วนท่ี4 
การติดตามและประเมินผล 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กําหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (พ.ศ.2561 – 2564)  เป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การดําเนินงานไม่เกิดการซ้ําซ้อนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคณะกรรม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ใช้แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด ดังน้ี 
             4.1.1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                       แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้  

1. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 146 49 4.20 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 151 41 3.50 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 172 14.70 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 56 14 1.20 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                   และสิ่งแวดล้อม 188 28 2.40 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 64 47 4.00 

รวม 1,170 351 30.00 
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              จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า จํานวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ในปี พ.ศ. 2561  จํานวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาฯ      มีจํานวนทัง้สิ้น  1,170  โครงการ และนาํโครงการมาปฏิบัติได้  จํานวน  351  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 30.00  

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การประเมินตัวชี้วัดโครงการ 

  1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  แผนงานโครงการท่ีเลือกโครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดําเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนโดยการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีให้มีอาชีพและมีงานทํา 
สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ 

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหาร      ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.53 จากคะแนน
เต็ม 5  หรือคดิเป็นร้อยละ 92.00 

  2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา แผนงานโครงการท่ีเลือกโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันจะ
ประกอบด้วย งานฝีมือการจัดดอกไม้ การแกะสลักผักผลไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ งานฝีมือด้านช่าง  
แข่งขันหุ่นยนต์ งานวิชาการภาษาจีน อังกฤษ เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป  

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนน 4.43 
จากคะแนนเต็ม 5 หรือ คิดเป็นร้อยละ 88.60  

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  แผนงานโครงการท่ีเลือกโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ที่ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นใหม่ เพ่ือ
เป็นการยกระดับถนนให้มีคุณภาพ สร้างโครงข่ายเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลอําเภอ และจังหวัด ให้ได้
มาตรฐานมีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานนาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการใช้ถนน
สัญจรไปมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาและบํารุงรักษาทําให้เกิดการความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และการก่อสร้างถนนทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําบลและอําเภอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการ
เดินทางสัญจรไปมา  
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ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหาร      ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนน  4.48  จากคะแนนเต็ม  
5  หรือคิดเป็น ร้อยละ 89.60 

  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  แผนงานโครงการที่เลือกโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้เข้าไปดําเนินการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จัดไปศึกษาดูงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการแปรรูปอาหาร ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด เพ่ือให้หมู่บ้านนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหมู่บ้านของตนเองและขยายไปยังพ้ืนที่
ใกล้เคียงในการทําเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเข้าร่วมกับส่วนราชการอ่ืน เช่น สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณการจัดงานต่างๆ 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับจังหวัด บูรณาการการดําเนินการร่วมกัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็เป็นแกนหลักในด้านการส่งเสริมหรือร่วมสนับกับส่วนราชการอ่ืน และร่วมกัน
พัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลาง ทางด้านการค้า การลงทุน และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ
เพ่ิมมากขึ้น เน้นประชาชนในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ย่ังยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้    

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหาร      ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน  4.98  จากคะแนน
เต็ม  5 หรือคิดเป็น ร้อยละ 99.60 
  5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงาน
โครงการท่ีเลือก โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)  เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ดําเนินการเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน คืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ําการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูสภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างย่ังยืนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เข้าไป
ดําเนินการ พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการให้ชุมชน เยาวชน และทุก
ภาคส่วนเข้ามาบูรณาการมีส่วนในการดูแลร่วมกัน อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าโดยการสร้างกลุ่มและเครือข่ายในการ
ดูแลรักษาป่าต้นนํ้า และยังสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชนร่วมกัน มีด้วยกันหลายๆ 
กิจกรรมที่ดําเนินร่วมกันกับกลุ่มชุมชนในบริเวณท่ีใกล้เคียง รวมท้ังส่วนราชการอ่ืนเข้าร่วมโครงการ เป็น
การสร้างจิตสํานึกในการดูแลและหวงแหนพ้ืนที่ป่า ดูแลพ้ืนที่ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 
ตลอดทั้งให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.84 จากคะแนนเต็ม 5 
หรือคิดเป็นร้อยละ 97.20 
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  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แผนงานโครงการท่ีเลือก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ดําเนินการอบรมสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่น สร้างความรักความสามัคคี ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ
ของประชาชนชาวไทย 

 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลประเมินความอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนน 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 86.30 

 4.1.2 การประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนนิงานโครงการ ในภาพรวม(รายข้อ)  
        รวม  6  ยุทธศาสตรป์ระชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปรากฏดังน้ี 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ (n=692) 

ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย  ( x ) ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 0.615 4.64 มากท่ีสุด

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 0.666 4.56 มากท่ีสุด
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 0.601 4.58 มากท่ีสุด
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 0.704 4.53 มากท่ีสุด

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 0.525 4.56 มากท่ีสุด

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 0.577 4.61 มากท่ีสุด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 0.586 4.61 มากท่ีสุด
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 0.644 4.61 มากท่ีสุด

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 0.548 4.67 มากท่ีสุด

รวม 0.607 4.60 มากที่สุด
 

จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จั งหวัดขอนแก่น  ทั้ ง  6   ยุทธศาสตร์ ( เ ป็นรายข้อ )  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด   ( x =
4.60,S.D.=0.607) (หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ( x =
4.67,S.D.=0.548)มากที่สุดอันดับ 2    การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม( x =4.64,S.D.=0.615) มากที่สุดอันดับ 3 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  ( x =
4.61,S.D.=0.577)มากที่สุดอันดับ 4 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา ( x = 
4.61,S.D.=0.586) มากที่สุดอันดับ 5 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ( x =
4.61,S.D.=0.644) มากที่สุดอันดับ 6  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
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( x = 4.58,S.D.=0.601) มากท่ีสุดอันดับ 7  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x =
4.56,S.D.=0.525) มากที่สุดอันดับ 8 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม( x =4.56,S.D.=0.666) ตามลําดับ และ มากที่สุดอันดับที่ 9 มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ( x =4.53, S.D.=0.704)  
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
   จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณา
แล้ว เห็นว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็น
โครงการหรือกิจกรรม ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ การบูรณา
การ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการประสานความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงในทุกช่องทาง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้อสังเกตจากการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ดังน้ี 
   4.4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561   มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
 (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับ
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  
 (2) บุคลากรสว่นใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จงึไม่ให้ความสําคัญของการปฏิบัติตาม
แผน  ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 
  (3) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเน่ืองมาจาก
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ 

(4) จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การประเมินผลฯ เท่าที่ควร  

(5) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนดภายหลังการ
ดําเนินงานตามโครงการ  วิเคราะห์ข้อมูลต้องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งสรุปรายงานผล
ให้ผู้บริหารและประชาชนทราบตามระเบียบ ภายในกําหนดการ  
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4.4.2 ข้อสังเกต ข้อข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

 (1) ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงานเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจเก่ียวกับ
โครงการน้ันๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่
ดําเนินงานอีกทางหน่ึง  

 (2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในแต่ละพ้ืนที่แต่ละแห่ง  ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของดินลูกรังที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน ปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อเวลาฝนตกทําให้ถนน
ดินลูกรังน้ันกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก 

 (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ 

 (4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(www.kkpao.go.th) ควรมีการประชาสัมพันธ์
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการรวมท้ังภารกิจของผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่
เข้ามาสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้หลากหลายช่องทาง 

 (5) ในด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ  นอกจากโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนบุคคลท่ัวไปแล้ว ควรคัดคนที่มีความสนใจเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างคนกลุ่มน้ีให้มีความเข้มแข็ง
สามารถต่อยอดความคิด   มีการบริหารจัดการทุกอย่างภายในกลุ่มจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถ
ต่อรองกับพ่อค้ากลุ่มธุรกิจข้างนอกได้  

 (6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรให้กับส่วนราชการจัดลําดับความสําคัญ ความ
เร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณ  ก่อนการเสนอขอโครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการน้ันไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
ล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

          (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
    (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การคลังของท้องถิ่น และควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
           (3)แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารทุกระดับควร
ให้ความสําคัญและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตผลสัมฤทธ์ิปัญหา/
อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
(4) หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการโดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

(5) หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้นควรเร่งรัด
หน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 (6)ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นปรากฏ ดังน้ี 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน   
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 19.47 97.35 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.26 88.40 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 64.07 98.57 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (10) (10) 100.00 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในเขตจังหวัด (10) (10) 100.00 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 100.00 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 100.00 
    3.5กลยุทธ์ (5) (5) 100.00 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 100.00 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 100.00 
    3.8 แผนงาน (5) (5) 100.00 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.52) 90.40 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (4.55) 91.00 

รวม 100 96.80  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล  ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่นเขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

19.47 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 
ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ  
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและ
งานประจําปีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 
 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระยวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) (2.47 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

15 
(2) 

13.26 
(1.74) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(1) (0.80) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(2) (1.82) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(2) (1.64) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(2) (1.73) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงานได้แก่ S-Strength  (จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity  
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(2) (1.68) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ แก้ไขปัญหา 
 

(2) (1.85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 
 

(1) (1) 

(9) ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/
ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

(1) (1) 
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3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ Thailand 4.0 

65 
(10) 

64.07 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 

(10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 

(10) (10) 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสูก่ารบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) (5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ือง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่
การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) (4.52) 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ง
อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) (4.55) 

 รวมคะแนน 100 96.80 
    พบว่า ผลการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนน
สูงสุด 64.07   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  98.57  ของคะแนนในประเด็น  และคิดเป็นร้อยละ  96.80 ของ
คะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นปรากฏ ดังน้ี 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน    
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.25 92.50 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.20 92.20 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.17 91.70 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.21 92.10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 53.98 89.97 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.70) 94.00 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.85) 97.00 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4.58) 91.60 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.40) 88.00 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) (4.15) 83.00 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.34) 86.80 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.82) 96.40 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (3.95) 79.00 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (3.92) 78.40 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.74) 94.80 
  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคลาดว่าจะได้รับ (5) (4.68) 93.60 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.85) 97.00 

รวม 100 90.81  
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ประเด็นการพิจารณา 
 รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน  
ท่ีได้ 

1.สรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/ Global 
Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแผลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อ่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม
, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.25 

2.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงประมาณ 

1)การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ 
จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative) 

10 9.20 

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative) 

10 9.17 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยใช้  SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis/ Global 
Demand / Trend  หรือหลักการบูรณาการ (integration) กังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local 
Sufficiency Economy  Plan : LSEP) 

10 9.21 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

60 
(5) 

53.98 
(4.70) 

5.2 กําหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคลอ้งกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอด 
คล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ 

(5) (4.85) 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบบจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทําท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่ม เป้าหมายมีกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (4.58) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5) (4.40) 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอด คล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579  (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) ยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง   (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) (4.15) 

5.6 โครงการมีความ
สอด คล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สิ้นค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) (4.34) 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

(5) (4.82) 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเอง
หรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 
 
 

(5) (3.95) 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy)  2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  3) ความประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม(Equity) 
และ  5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (3.92) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อน ไม่มากกว่า
หรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

(5) (4.74) 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (KeyPerformance  Indicator : KPI) ท่ีสามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่นการกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ 
 

(5) (4.68) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) (4.85) 

 รวมคะแนน 100 90.81 

            ผลการประเมินโครงการ  พบว่าประเด็น โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ได้คะแนนสูงสดุ  53.98  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.97 ของคะแนนในประเด็น  และคิดเป็นร้อยละ  
90.81 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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 เหตุผลที่มีผลการประเมินมีคะแนนสูง  เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีภารกิจสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ  มีพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสุข มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  และ
พัฒนามีระบบบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฯ ให้มีการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กําหนดอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




