


 

ค ำน ำ 
 

    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 
4 ข้อ 22  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดท าแผน
ฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  โดยแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  

 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 



สารบัญ 
                                                                                           หน้า 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)              
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม           1-1 – 1-28  
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา            2-1 – 2-27 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน           3-1 – 3-439 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน           4-1 – 4-5 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            5-1 – 5-179 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี                           6-1 – 6-19 
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)        ผ03-1 – ผ03-33 
ภาคผนวก 
- ส าเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี ขก 0023.3/ว0487 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563 เรื่อง  
  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
  (COVID-19) 

 
 



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 0 -         0 -                1 237,000            5 411,687,000      1 400,260,000       7 812,184,000      
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                0 -                  22 5,600,000        0 -                  22 5,600,000          
   1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 0 -         0 -                0 -                  12 5,320,000        11 3,320,000         23 8,640,000          
        และนนัทนาการ

รวม 0 -        0 -              1 237,000          39 422,607,000    12 403,580,000     52 826,424,000     
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
    2.1 แผนงานการศึกษา 0 -         0 -                2 900,000            60 27,406,100       18 14,638,500        80 42,944,600        
   2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 0 -         0 -                1 92,580,000        0 -                 -      -                  1 92,580,000        
        และนนัทนาการ

รวม 0 -        0 -              3 93,480,000      60 27,406,100     18 14,638,500      81 135,524,600     
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและชมุชน
    3.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 -         0 -                281 244,376,800      1021 701,832,100     15 146,782,000      1317 1,092,990,900    
    3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 -         0 -                1 49,980,000        8 11,153,000       1 500,000            10 61,633,000        

รวม 0 -        0 -              282 294,356,800     1029 712,985,100    16 147,282,000     1,327 1,154,623,900  
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน
    4.1 แผนงานการเกษตร 0 -         0 -                0 -                  1 480,000           -      -                  1 480,000            
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                2 200,000            6 1,122,500        2 200,000            10 1,522,500          
    4.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 0 -         0 -                0 -                  1 600,000           1 600,000            2 1,200,000          

รวม 0 -        0 -              2 200,000          8 2,202,500       3 800,000          13 3,202,500        

                           บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

ป ี2564 รวม 5 ป ี(2561 - 2565)ป ี2561 ป ี2562
                       องค์การบริหารสว่นจงัหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

ป ี2563 ป ี2565

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแกน่



ยทุธศาสตร์
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

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

5. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
    ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   5.1 แผนงานการเกษตร 0 -         0 -                89 43,587,000        261 131,523,100     6 3,000,000         356 178,110,100      
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -         0 -                3 255,750,000      33 8,990,600        6 1,800,000         42 266,540,600      
   5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                0 -                  3 1,850,000        3 1,850,000         6 3,700,000          

รวม 0 -        0 -              92 299,337,000     297 142,363,700    15 6,650,000        404 448,350,700     
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีด่ี
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 -         0 -                2 987,000            41 42,731,300       4 419,000            47 44,137,300        

รวม 0 0 0 -              2 987,000          41 42,731,300     4 419,000          47 44,137,300       
รวมทัง้สิน้ 0 -        0 -              382 688,597,800     1474 1,350,295,700 68 573,369,500     1,924 2,612,263,000  

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแกน่



1-1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพันธมาตรการเฝา 1.เพื่อสรางความรู ความ  -ประชาชนในพื้นที่ 26 -             -           237,000         237,000        -                -ประชาชนรูวิธี 1.ประชาชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

ระวังปองกันควบคุมผูติดเชื้อ เขาใจเกี่ยวกับปญหาการ อําเภอ ของจังหวัด ปองกันไมนอยกวา รู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ไวรัสโควิด - 19 แพรระบาดของโรคไวรัส ขอนแกน รอยละ 60 โรคระบาดของโรค

(อุดหนุนสํานักงานประชา- โควิด - 19 ไวรัสโควิด-19

สัมพันธจังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อสรางความเขาใจ 2.ประชาชนปฏิบัติ

ถึงมาตรการจัดการกับ ตัวตามมาตรการ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาง ๆ ที่ระบุไวใน

ในทุกมิติของรัฐบาล ขอกําหนดแหง

3.เพื่อเผยแพรประชา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สัมพันธใหประชาชน

เขาใจและปฏิบัติตาม

มาตรการตาง ๆ ระบุไวใน

ขอกําหนดแหง พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 



1-2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

2 คาปวยการสําหรับอาสาสมัคร  -เพื่อจายเปนคา  -ผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงาน -                -              -                   400,260,000  400,260,000  ความพึงพอใจ  -ผูนําชุมชนดาน สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขประจําหมูบาน ปวยการสําหรับอาสา ดานสาธารณสุข จํานวน ของ อสม.ไม สาธารณสุข มีความ

(อสม.) สมัครสาธารณสุข ประมาณ 39,250 คน นอยกวา 80% รู ความเขาใจ

ประจําหมูบาน (อสม.) อัตราคนละ 600 เกี่ยวกับการ

ในเขตจังหวัดขอนแกน บาท/เดือน สาธารณสุขมาก

ยิ่งขึ้น

3 จัดหาครุภัณฑการแพทยเพื่อ 1.เพื่อใหผูปวยเขาถึง 1.เครื่องจายกาซอากอน -                -              -                   9,270,000      -                   -ความพึงพอใจ 1.การบริการมี สํานักปลัดฯ

พัฒนาศูนยสงตอโซนตะวันตก บริการและลดความแออัด 2.เครื่องเลเซอรโฮลเมียม ของผูปวย ศักยภาพมากขึ้นและ

จังหวัดขอนแกน ที่โรงพยาบาลศูนย สําหรับรักษา ลดการสงตอผูปวย

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข 2.เพื่อจัดหาครุภัณฑ 3.เครื่องสลายนิ่วในไต 2.ผูปวยไดรับความ

จังหวัดขอนแกน) การแพทยที่จําเปนรองรับ โดยใชพลังงานลมและ ปลอดภัย และ

การใหบริการเปนศูนย คลื่นเสียงความถี่สูง เจาหนาที่มีความ

สงตอโซนตะวันตก 4.เครื่องติดตามการทํางาน สะดวกในการให

จังหวัดขอนแกน ของหัวใจและสัญญาณชีพ บริการ

ชนิดถอดเคลื่อนยายได

5.เครื่องชวยหายใจชนิด

ควบคุมดวยปริมาตร



1-3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

4 แกไขปญหาสาธารณสุขอําเภอ 1.เพื่อใหประชากรกลุม  -พื้นที่อําเภอแวงใหญ -                -              -                   420,000        -                   -ความพึงพอใจไม ผูเขารับบริการเขาถึง สํานักปลัดฯ

แวงใหญ จังหวัดขอนแกน อายุ 10-24 ป เขาถึงและ จังหวัดขอนแกน ของผูรับบริการ และใชบริการสุขภาพ

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ใชบริการสุขภาพตาม ไมนอยกวา 80 ตามความเหมาะสม

จังหวัดขอนแกน) ความเหมาะสม

2.เพื่อจัดตั้งคลินิกวัยรุน

โดยจัดกระบวนการให

บริการที่เปนมิตร สถานที่

และสิ่งอํานวยความสะดวก

เหมาะสมกับวัยรุน

5 การเตรียมพรอมระบบบริการ 1.เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต  -เครือขายกูชีพจังหวัด -                -              -                   1,500,000      -                   -ผูบาดเจ็บและ 1.รอยละการออก สํานักปลัดฯ

การแพทยฉุกเฉินเพื่อประชาชน ลดความพิการของผู ขอนแกน ผูปวยรอดชีวิต ปฏิบัติการภายใน 2

จังหวัดขอนแกน บาดเจ็บ และปวยฉุกเฉิน มากขึ้น นาที ของหนวยปฏิบัติ

(อุดหนุนมูลนิธิการแพทย นอกโรงพยาบาล การมากขึ้น

ฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อเตรียมความพรอม 2.รอยละ Response

ของอุปกรณการแพทย time การชวยเหลือ

ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และ ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต

ปวยฉุกเฉินนอก จังหวัดขอนแกน

โรงพยาบาลเครือขาย ภายในเวลา 8 นาที

กูชีพจังหวัดขอนแกน 3.รอยละผูปวยวิกฤต

-           -          237,000       411,687,000 400,260,000 รวม  5  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาว 1.เพื่อลด และควบคุมการ  -ประชาชน เยาวชน -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชน สํานักปลัดฯ

อาชญากรรมตานยาเสพติด ขยายตัวของปญหา นักเรียน นักศีกษา อบรม มีความเขาใจและมี

ปงบประมาณ 2564 อาชญากรรมและ ในเขตพื้นที่อําเภอ ทัศนคติที่ดีตอกัน

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรน้ําพอง) ยาเสพติดในพื้นที่ น้ําพอง จํานวน 300 คน  -เยาวชนเขามาชวย

2.เพื่อสรางความเขาใจ เหลือสนับสนุน

และความสัมพันธอันดี กิจการตํารวจมาก

ระหวางตํารวจกับ ยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

3.เพื่อใหประชาชนเขามา

มีบทบาทและมีสวนรวม

ในการรวมคิด รวมแกไข

ปญหา รวมรับผิดชอบ

และรวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่

ตํารวจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

2 ฝกอบรมอาสาสมัครรักษาความ 1.เพื่อแสวงหาแนวรวม  -ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ไดรับความรวมมือ สํานักปลัดฯ

สงบเรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น มือจากประชาชน ชุมชน อําเภอบานไผ จังหวัด อบรม จกาประชาชนใน

ประจําป 2564 ทองถิ่น ขอนแกน จํานวน 300 คน การรรักษาความ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อสนับสนุนสงเสริม สงบสุข

บานไผ) ใหประชาชน ชุมชน 2.ประชาชนเขามา

ทองถิ่น ใหเขามามีสวน เปนเครือขายในการ

รวมในการดูแลรักษา แกไขปญหา

ความสงบเรียบรอยใน อาชญากรรมตาง ๆ

ชุมชน 3.ประชาชนมีความ

3.เพื่อพัฒนาชุมชน ปลอดภัยในชีวิต

หมูบานทองถิ่นใหมีความ และทรัพยสิน มี

สะอาดสงบสุข ไมมี ความสงบสุข

อาชญากรรมตาง ๆ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

3 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ 1.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน  -นักเรียน นักศึกษา -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชน เยาวชน สํานักปลัดฯ

ตานยาเสพติด ประจําป 2564 นักศึกษา มีจิตสํานึกใน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบรม นักเรียน นักศึกษา

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร การมีสวนรวมในการแก อําเภอบานไผ จํานวน มีสวนรวมในยการ

บานไผ) ปญหา อาชญากรรม 425 คน แกปญหาอาชญา

ยาเสพติดและปญหาการ กรรมยาเสพติด

จราจร 2.ประชาชน นักเรียน

2.เพื่อแสวงหาแนวรวม นักศึกษา เยาวชน

ในการปองกันปราบปราม เขามามีภูมิคุมกัน

อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรม

3.เพื่อเสริมสรางเครือขาย ยาเสพติด

เยาวชนแกไขปญหา

อาชญากรรมยาเสพติด
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

4 อาสาสมัครเครือขายนักเรียน 1.เสริมสรางพลังเครือ  -นักเรียน นักศึกษา -                -                  -              200,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.มีเครือขายในการ สํานักปลัดฯ

นักศึกษาตานยาเสพติด ขายในการปองกัน ในพื้นที่อําเภอบานไผ อบรม ปองกันปราบปราม

ประจําป 2564 ปราบปรามอาชญากรรม จํานวน 425 คน อาชญากรรมยา

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ยาเสพติด เสพติดเพิ่มขึ้น

บานไผ) 2.นักเรียน นักศึกษามี 2.นักเรียน นักศึกษา

ภูมิคุมกันอาชญากรรม มีภูมิคุมกันอาชญา

ยาเสพติดไมยุงเกี่ยวกับ กรรมยาเสพติด

ยาเสพติด มากขึ้น

3.เพื่อสงเสริมสรางให 3.นักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษาเขามา เขามาชวยเหลือ

ชวยเหลือสนับสนุน สนับสนุนกิจการ

กิจการตํารวจ ตํารวจ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

5 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขาย 1.เพื่อควบคุมการขยาย  -คัดเลือกประชาชนกลุม -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขา 1.ลดชองวางระหวาง สํานักปลัดฯ

ปองกันอาชญากรรมตานยาเสพติด ตัวของยาเสพติด และ อาชีพตาง ๆ ที่สมัครใจ รวมสมัคร ประชาชนกับตํารวจ

ประจําป 2564 อาชญากรรมโดยทั่วไป เปนอาสาสมัครหมูบาน/ และสรางความ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด) 2.เพื่อแสวงหาความ ชุมชนละ 5-10 คน สัมพันธและเขาใจ

รวมมือจากประชาชนใน อันดีระหวาง

ทองถิ่น ในการผนึกกําลัง ตํารวจกับประชาชน

และรวมมือกับตํารวจ 2.ไดแหลงขาวที่

ตอตานและแกไขปญหา แนนอนชัดเจน 

อาชญากรรม สามารถทราบเบาะ

แสของคนรายได

อยางรวดเร็ว
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

6 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ 1.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน  -นักเรียน นักศึกษา -                -                  -              200,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชน เยาวชน สํานักปลัดฯ

ตานยาเสพติด ประจําป 2564 นักศึกษา มีจิตสํานึกใน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบรม นักเรียน นักศึกษา

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด) การมีสวนรวมในการแก อําเภอบานแฮด มีสวนรวมในยการ

ปญหา อาชญากรรม แกปญหาอาชญา

ยาเสพติดและปญหาการ กรรมยาเสพติด

จราจร 2.ประชาชน นักเรียน

2.เพื่อแสวงหาแนวรวม นักศึกษา เยาวชน

ในการปองกันปราบปราม เขามามีภูมิคุมกัน

อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรม

3.เพื่อเสริมสรางเครือขาย ยาเสพติด

เยาวชนแกไขปญหา

อาชญากรรมยาเสพติด

7 หนูนอยประถมจิตอาสาจราจร  -สรางการรับรู ความ นักเรียนในระดับชั้น -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.นักเรียนรูวินัย สํานักปลัดฯ

สรางการรับรูความตระหนักดาน ตระหนักดานความ ประถมศึกษา อบรม จราจรเบื้องตนที่จะ

ความปลอดภัยทางถนนใหแกเด็ก ปลอดภัยทางถนนใหแก ปฏิบัติภายในสถาน

และเยาวชน เด็กและเยาวชน ศึกษาของตนเอง

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร และสังคม

เมืองขอนแกน) 2.ปลูกฝงใหนักเรียนมี

วินัยกับตนเองและ

สังคม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

8 ขับขี่ปลอดภัยอบอุนใจมีวินัย 1.ปลูกฝงใหเยาวชนใน  -เยาวชนในระดับมัธยม -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนรูวินัย สํานักปลัดฯ

จราจร ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาได ศึกษา อบรม จราจรเบื้องตนที่จะ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร เรียนรูวินัยและกฎจราจร ปฏิบัติภายในสถาน

เมืองขอนแกน) 2.สรางความสัมพันธ ศึกษาของตนเอง

ระหวางเจาหนาที่ตํารวจ และสังคม

จราจรกับเยาวชนใหมี 2.ปลูกฝงใหเยาวชนมี

ความเขาใจอันดีตอกัน วินัยกับตนเองและ

สังคม

9 อาชีวะรวมใจจิตอาสาปองกันภัย 1.เพื่อใหเยาวชนในระดับ  -เยาวชนในระดับ -                -                  -              400,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนรูวินัย สํานักปลัดฯ

จากอุบัติเหตุ อาชีวะศึกษามีความรู อาชีวะศึกษา อบรม จราจรเบื้องตนที่จะ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ความเขาใจถึงการขับขี่ ปฏิบัติภายในสถาน

เมืองขอนแกน) อยางปลอดภัย ศึกษาของตนเอง

2.เยาวชนสามารถชวย และสังคม

เหลืองานดานจราจรและ 2.ปลูกฝงใหเยาวชนมี

ปองกันอาชญากรรมกับ วินัยกับตนเองและ

เจาหนาที่ตํารวจ สังคม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

10 เปอยนอยสดใสหางไกลยาเสพติด 1.เพื่อใหผูเขารับการ อาสาสมัคร นักเรียน -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ไดรับความรวมมือ สํานักปลัดฯ

ประจําปงบประมาณ 2564 อบรมรูถึงโทษ พิษภัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อบรม จากประชาชนในการ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ของยาเสพติด และ ในเขตพื้นที่อําเภอ แจงขาวสารขอมูล

เปอยนอย) เรียนรูวิธีการปองกัน เปอยนอย จํานวน 400 คน ยาเสพติด ที่จะเขาถึง

ตนเอง ชุมชน และสามารถ

2.แสวงหาความรวมมือ ปองกันตนเองและ

จากอาสาสมัคร ประชาชน ชุมชนได

นักเรียน นักศึดษา ใน 2.หมูบาน ชุมชน มี

พื้นที่ ในการตอตาน ความปลอดภัยในชีวิต

ยาเสพติด และทรัพยสิน

11 นักสืบตาสับปะรดแจงขาว 1.เพื่อใหรูถึงสาเหตุของ นักเรียน ประชาชนทั่วไป -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ไดรับความรวมมือ สํานักปลัดฯ

อาชญากรรม ประจําป 2564 การกออาชญากรรม ในเขตพื้นที่อําเภอ อบรม จากประชาชนในพื้นที่

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร และเรียนรูวิธีการปองกัน เปอยนอย จํานวน 400 คน ในการแจงขาว

เปอยนอย) ตนเองจากอาชญากรรม อาชญากรรมและ

และยาเสพติด ยาเสพติด

2.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ 2.มีนักสืบแจงขาว

วิธีการแจงขาว อาชญากรรมเพิ่มขึ้น

อาชญากรรม การรักษา สามารถนําขอมูลการ

ความลับ การตอสูปองกัน ขาวมาใชในการปองกัน

ตัวเบื้องตน อาชญากรรมได
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

12 สงเสริมความสงบเรียบรอยและ 1.แสวงหาความรวมมือ  -อาสาสมัครตํารวจบาน -                -                  -              200,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ชุมชนมีแผนในการ สํานักปลัดฯ

พัฒนาทองถิ่น ภายในอําเภอ จากประชาชน ชุมชน (อส.ตร.) ในเขตพื้นที่ อบรม ปองกันอาชญากรรม

บานแฮด ประจําป 2564 ทองถิ่นและองคกรตางๆ อําเภอบานแฮด และสามารถแกไข

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ใหเขามามีสวนรวมใน จํานวน 200 คน ปญหาไดอยางมี

บานแฮด) กิจการตํารวจ ประสิทธิภาพ

2.สรางเครือขายการมี 2.เสริมสรางความ

สวนรวมของประชาชน เขมแข็งใหเกิดขึ้นใน

ชุมชน ทองถิ่น และ หมูบาน/ชุมชน

องคกรตาง ๆ ในพื้นที่ให

มีการเชื่อมโยงการทํางาน

ทําใหชุมชนเขมแข็ง

ปองกันตนเองจากภัย

อาชญากรรมได

13 สงเสริมการมีสวนรวมของหมูบาน/ 1.เพื่อสงเสริมการมีสวน  -ทุกตําบล ทุกหมูบาน/ -                -                  -              200,000        -              ผูเขารวมกิจกรรม 1.ประชาชนมีความรู สํานักปลัดฯ

ชุมชนอนุรักษสิ่งแวดลอมนาอยู รวมในการรักษาสิ่งแวด ชุมชน ในเขตพื้นที่ ใมนอยกวา ความเขาใจและหา

บานนามอง ประจําป 2564 ลอมในหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 46 หมูบาน รอยละ 60 แนวทางแกไข

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อสรางแกนนําและ สิ่งแวดลอมในหมูบาน/

โนนศิลา) ภาคีเครือขาย ชุมชนแบบมีสวนรวม

2.แกนนําและภาคี

เครือขายมีความเขมแข็ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

14 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -หมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่ -                -                  -              100,000        -              ผูเขารวมกิจกรรม 1.สามารถเพิ่ม สํานักปลัดฯ

อําเภอโนนศิลา ประจําป 2564 ในการดําเนินการปองกัน อําเภอโนนศิลา จํานวน ใมนอยกวา ประสิทธิภาพในการ

โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและ และแกไขปญหา 5 ตําบล 46 หมูบาน รอยละ 60 ดําเนินการปองกัน

ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ ยาเสพติดในพื้นที่ใหทัน และแกไขปญหา

โนนศิลา ตอสถานการณยาเสพติด ยาเสพติดในพื้นที่ให

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ในปจจุบัน ทันตอสถานการณ

โนนศิลา) 2.เพื่อสนับสนุนการ ยาเสพติดในปจจุบัน

ดําเนินงานปองกันและ 2.เพื่อสนับสนุนการ

แกไขปญหายาเสพติด ดําเนินงานปงอกันและ

ในหนวยงานที่เกี่ยวของ แกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่อําเภอ ในหนวยงานที่เกี่ยว

ของในพื้นที่อําเภอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

15 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -หมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่ -                -                  -              100,000        -              ผูเขารวมกิจกรรม 1.สามารถเพิ่ม สํานักปลัดฯ

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ในการดําเนินงานปองกัน อําเภอโนนศิลา จํานวน ใมนอยกวา ประสิทธิภาพในการ

ประจําป 2564 และลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ตําบล 46 หมูบาน รอยละ 60 ดําเนินงานปองกัน

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ในระดับพื้นที่ และลดอุบัติเหตุทาง

โนนศิลา) 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ถนนในระดับพื้นที่

การบริหารจัดการการ 2.สามารถเพิ่ม

ดําเนินการปองกันและ ประสิทธิภาพการ

ลดอุบัติเหตุทางถนน บริหารจัดการ

การดําเนินการปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

16 ฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน 1.เพื่อปลูกจิตสํานึก  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ -                -                  -              200,000        -              ผูเขารวมกิจกรรม 1.เพื่อลดปญหา สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 ประชาชนใหเปนพลเมือง ชนบท 8 ตําบล จํานวน ใมนอยกวา อาชญากรรมและ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นใน 360 คน รอยละ 60 ยาเสพติดในหมูบาน

ชาติ ศาสนา พระมหา 2.ประชาชนผูเขารับ

กษัตริย และการปกครอง การฝกอบรมเกิด

ระบอบประชาธิปไตย ความรักสามัคคี เปน

2.เพื่อปลูกฝงใหประชาชน น้ําหนึ่งใจเดียวกัน

มีความสามัคคีในหมูคณะ



1-15

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

17 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึก  -กลุมเยาวชน นักเรียน -                -                  -              200,000        -              ผูเขารวมกิจกรรม 1.เยาวชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 ประชาชนใหเปนพลเมือง นักศึกษา ในพื้นที่อําเภอ ใมนอยกวา รักสามัคคี เปนน้ําหนึ่ง

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นใน ชนบท จํานวน 2 แหง รอยละ 60 ใจเดียวกัน

ชาติ ศาสนา พระมหา รวม 360 คน 2.เสริมสรางความ

กษัตริย และการปกครอง รวมมือรวมใจอันดีตอ

ระบอบประชาธิปไตย กันระหวางตํารวจกับ

2.เพื่อปลูกฝงใหประชาชน ประชาชน

มีความสามัคคีในหมูคณะ

18 หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1.เพื่อปลูกจิตสํานึก  - ประชาชนบานกุดเพีย -                -                  -              200,000        -              ผูเขารวมกิจกรรม 1.ประชาชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 ประชาชนใหเปนพลเมือง ขอม หมูที่ 1 ตําบล ใมนอยกวา รักสามัคคี เปนน้ําหนึ่ง

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นใน กุดเพียขอม อําเภอชนบท รอยละ 60 ใจเดียวกัน

ชาติ ศาสนา พระมหา  -ประชาชนบานวังแสง 2.เสริมสรางความ

กษัตริย และการปกครอง หมูที่ 1 ตําบลวังแสง รวมมือรวมใจอันดีตอ

ระบอบประชาธิปไตย อําเภอชนบท กันระหวางตํารวจกับ

2.เพื่อปลูกฝงใหประชาชน ประชาชน

มีความสามัคคีในหมูคณะ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

19 ฝกอบรมสงเสริมรักษาความสงบ 1.แสวงหาความรวมมือ  -ประชาชนทั่วไป -                -                  -              500,000        -              จํานวนผูเขารวม 1.ชุมชนมีแผนในการ สํานักปลัดฯ

เรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น จากประชาชน ชุมชน อาสาสมัครตาง ๆ ในเขต อบรม ปองกันอาชญากรรม

อําเภอแวงใหญ ประจําป 2564 ทองถิ่นและองคกรตางๆ พื้นที่อําเภอแวงใหญ และสามารถแกไข

ใหเขามามีสวนรวมใน ปญหาไดอยางมี

กิจการตํารวจ ประสิทธิภาพ

2.สรางเครือขายการมี 2.เสริมสรางความ

สวนรวมของประชาชน เขมแข็งใหเกิดขึ้นใน

ชุมชน ทองถิ่น และ หมูบาน/ชุมชน

องคกรตาง ๆ ในพื้นที่ให

มีการเชื่อมโยงการทํางาน

ทําใหชุมชนเขมแข็ง

ปองกันตนเองจากภัย

อาชญากรรมได
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

20 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาว 1.เพื่อลด และควบคุมการ  -ประชาชน เยาวชน -                -                  -              200,000        -              จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชน สํานักปลัดฯ

อาชญากรรมตานยาเสพติด ขยายตัวของปญหา นักเรียน นักศีกษา อบรม มีความเขาใจและมี

ปงบประมาณ 2564 อาชญากรรมและ ในเขตพื้นที่อําเภอบานไผ ทัศนคติที่ดีตอกัน

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) ยาเสพติดในพื้นที่  -เยาวชนเขามาชวย

2.เพื่อสรางความเขาใจ เหลือสนับสนุน

และความสัมพันธอันดี กิจการตํารวจมาก

ระหวางตํารวจกับ ยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

3.เพื่อใหประชาชนเขามา

มีบทบาทและมีสวนรวม

ในการรวมคิด รวมแกไข

ปญหา รวมรับผิดชอบ

และรวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่

ตํารวจ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

21 อบรมอาสาสมัครตอตานยาเสพติด 1.เพื่อควบคุมการขยาย  -คัดเลือกประชาชนกลุม -                -                  -              300,000        -              จํานวนผูเขา 1.ลดชองวางระหวาง สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 ตัวของยาเสพติด และ อาชีพตาง ๆ ที่สมัครใจ รวมสมัคร ประชาชนกับตํารวจ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ) อาชญากรรมโดยทั่วไป เปนอาสาสมัครหมูบาน/ และสรางความ

2.เพื่อแสวงหาความ ชุมชนละ 5-10 คน สัมพันธอันดีระหวาง

รวมมือจากประชาชนใน ตํารวจกับประชาชน

ทองถิ่น ในการผนึกกําลัง 2.ไดแหลงขาวที่

และรวมมือกับตํารวจ แนนอนชัดเจน 

ตอตานและแกไขปญหา ทราบเบาะแสของ

อาชญากรรม คนรายได

22 การศึกษาเพื่อตอตานการใช 1.เพื่อใหเด็กนักเรียน  -นักเรียนระดับชั้นประถม -                -                  -              200,000        -               -จํานวนนักเรียน  -นักเรียนมีภูมิคุมกัน สํานักปลัดฯ

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือ     ระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ไปยุงเกี่ยวกับ และเฝาระวังในการ

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย และมัธยมศึกษาตอนตน ตอนตน ยาเสพติดลดลง ปฏิเสธยาเสพติดและ

ประจําปงบประมาณ 2564 มีความรูและทักษะในการ ความรุนแรง

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) ปฏิเสธยาเสพติด

2.เปนการสรางภูมิคุมกัน

และปองกันกลุมเสี่ยงเพื่อ

ไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

-           -             -             5,600,000    -             รวม  22  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางงสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 1.เพื่อเปนการอนุรักษ ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ - -           - 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนในอําเภอ สํานักการศึกษาฯ

ของดีแวงใหญ และสืบสานประเพณี แวงใหญ รวม 52 หมูบาน ประชาชนในพื้นที่ แวงใหญมีสวนรวมในการ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทองถิ่นใหดํารงอยูสืบไป รวมจัดกิจกรรม และนักทองเที่ยว จัดกิจกรรม

อําเภอแวงใหญ) 2.เพื่อเปนการสงเสริม เขารวมกิจกรรม 2.สงเสริมอาชีพดานเกษตร

อาชีพดานการเกษตร ไมนอยกวา80% และดานประเพณีวัฒนธรรม

ซึ่งจะไดนํา ผลผลิตมา ใหคงอยูตลอดไป

ประกวดแขงขัน

3.เปนการกระตุน

เศรษฐกิจ ของ

อําเภอแวงใหญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

2 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว - -           -                300,000      300,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

ของดีอําเภอหนองสองหอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญและของดีอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น หนองสองหอง และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

อําเภอหนองสองหอง) ใหเปนที่ประจักษสืบไป เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

เรียนรู ความรักสามัคคี

3 จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว -           -          -                150,000      150,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

ของดีอําเภอบานแฮด ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหญและของดีอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได 

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง และภูมิปญญาดาน บานแฮด และนักทองเที่ยว และมีสวนรวมใน

อําเภอบานแฮด) ประเพณีทองถิ่นใหเปนที่ เขารวมกิจกรรม การอนุรักษ

ประจักษสืบไป ไมนอยกวา80% วัฒนธรรมประเพณี

2. เพื่อสงเสริมการ อันดีงามของทองถิ่น

แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคงอยูสืบตอไป

ความรักสามัคคี
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

4 จัดงานประเพณีสรงน้ําพระเจา 1.เพื่อเปนการสงเสริมให  -วิหารพระเจาใหญมงคล - -           -                100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน 1.ประชาชนไดแสดงออก สํานักการศึกษาฯ

ใหญมงคลไชยวาน ประชาชนไดแสดงออก ไชยวาน บานโพธิ์ไชย หมูที่ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการอนุรักษวัฒนธรรม

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ซึ่งการอนุรักษวัฒนธรรม 4,6 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอ และนักทองเที่ยว ประเพณีอันดีงามของ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) ประเพณีอันดีงามของ โคกโพธิ์ไชย และวัดอัมพาผล เขารวมกิจกรรม ชุมชนและทองถิ่น

ชุมชนและทองถิ่น บานโคก ตําบลบานโคก ไมนอยกวา 60% 2.ประชาชนไดทํานุบํารุง

2.เพื่อเปนการเผยแพร อําเภอโคกโพธิ์ไชย พระพุทธศาสนา และ

วัฒนธรรมทองถี่น และ จังหวัดขอนแกน เปนการเคารพสักการะ

ประชาสัมพันธสงเสริม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาน

การทองเที่ยวของ คูเมืองและเปนที่ยึด

อําเภอโคกโพธิ์ไชย เหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชน

5 เทศกาลกลวยไมปาบาน และของดี 1.เพื่ออนุรักษพันธุกลวยไม  -จัดงานเทศกาลกลวยไมปา - -           -                570,000      570,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

เมืองมัญจาคีรี ชางกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ

อําเภอมัญจาคีร)ี 2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม

3.เพื่อสรางความสามัคคีและ ไมนอยกวา80%

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

6 จัดงานประเพณีบุญเดือนหก 1.เพื่อเปนการสงเสริม  -ประชาชนอําเภอ - -           - 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ประชาชนเกิดการ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ฟนฟูและอนุรักษไวซึ่ง โคกโพธิ์ไชย 4 ตําบล จํานวน ประชาชนในพื้นที่ สงเสริม ฟนฟูและ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 40 หมูบาน และนักทองเที่ยว อนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามให เขารวมกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

สืบสานและดํารงตอไป ไมนอยกวา 60% อันดีงามใหสืบสานและ

2.เพื่อสรางสัมพันธไมตรี ดํารงอยูตอไป

อันดีงาม ความรักใคร 2.ประชาชนมีสัมพันธ

สามัคคีของพี่นองสอง ไมตรีอันดีงาม ความรัก

อําเภอ ใครสมัครสมานสามัคคี

ของพี่นอยประชาชน

ทั้งสองอําเภอ

7 จัดงานศิวะราตรี ปูชนียาลัย 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง -            -           -                400,000      400,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

ปราสาทเปอยนอย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชนอําเภอเปอยนอย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

อําเภอเปอยนอย) 2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

8 จัดงานประเพณีแหเทียน 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษ  -จัดกิจกรรมดานการอนุรักษ -            -           -                2,000,000    -                 ภาครัฐ เอกชน 1.สงเสริมอนุรักษฟนฟู สํานักการศึกษาฯ

เขาพรรษา ประจําป 2564 ฟนฟูและสืบสานขนบ ฟนฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประชาชนในพื้นที่ และสืบสานขนบ

(อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการ ธรรมเนียมประเพณี ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และนักทองเที่ยว ธรรมเนียมประเพณี

ปกครองทองถิ่นจังหวัดขอนแกน) ทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน เขารวมกิจกรรม ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อสรางความรัก ไมนอยกวา80% วิถีอีสานอันเปน

ความสามัคคี ความรวมมือ เอกลักษณของทองถิ่น

ของหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ใหคงอยูสืบไป

ภาคเอกชน เยาวชน 2.สงเสริมการทองเที่ยว

และประชาชนโดยใช ตามนโยบายของรัฐบาล

วัฒนธรรมเปนสื่อกลาง เที่ยวทั่วไทยไปได

ทุกเดือน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

9 จัดงานประเพณี รวมของดี 1.เพื่อประชาสัมพันธ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน -            -           -                200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

เมืองชุมแพ สินคาของอําเภอชุมแพ โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ใหเปนที่รูจัก  -จัดขบวนแหของดีเมือง และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

อําเภอชุมแพ) 2.เพื่อรักษาประเพณีอัน ชุมแพและศิลปวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ดีงามตลอดจนภูมิปญญา   -ออกรานจําหนายสินคา ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป พื้นเมือง OTOP

3.เพื่อสงเสริมการ  -ประกวดพืชผลทางการ

จําหนายสินคาตาม เกษตร

นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง   -แขงขันและการละเลน

ผลิตภัณฑและสินคา พื้นบาน

พื้นเมือง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

10 งานประเพณีบุญคูณลาน สูขวัญ 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ ทุกตําบลในเขตอําเภอ -           -          -             300,000     300,000      นักทองเที่ยว 1.อําเภอแวงนอย สํานักการศึกษาฯ

ขาวอําเภอแวงนอย สืบสานประเพณีทองถิ่นใหดํารง แวงนอย จํานวน 6 ไมนอยกวา มีกิจกรรมงาน

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง สืบไป ตําบล 74 หมูบาน รอยละ 60 ประจําปของอําเภอ

อําเภอแวงนอย) 2.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ 2.เปนการสราง

ดานการเกษตร ซึ่งจะไดนํา ความรัก ความ

ผลผลิตมาประกอดแขงขัน สามัคคี ความ

3.เพื่อเปนการสงเสริมความรัก กตัญูรูคุณขาว

ความสามัคคี ของคนในพื้นที่ ของชาวแวงนอย

4.เพื่อใหเศรษฐกิจของอําเภอ

แวงนอยหมุนเวียนในระบบและ

เปนการกระตุนเศรษฐกิจ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

11 เทศกาลไกยางเขาสวนกวาง 1.เพื่อประชาสัมพันธชื่อ จัดงานวันไกยางที่อําเภอ -            -           -                200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

และประเพณีบุญกุมขาวใหญ เสียงไกยางเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง รวม 3 วัน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ

อําเภอเขาสวนกวาง ของแทและอรอยตอง 3 คืน และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง  "ไกยางเขาสวนกวาง" เขารวมกิจกรรม

อําเภอเขาสวนกวาง) 2.เพื่อยกระดับรานอาหาร ไมนอยกวา80%

และแผงลอย บริเวณ

ริมถนนมิตรภาพ

ในเขตเทศบาล ใหมี

ความอรอย สะอาดและ

ถูกหลักอนามัย 

ปลอดภัยตอผูบริโภค

-          -         -           5,220,000  3,220,000   รวม  11  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขงขันฟุตบอล อบจ.ขอนแกน 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก  -เด็ก เยาวชน และ -          -        -             200,000       -              -จํานวนทีมที่  -เด็ก เยาวชน สํานักปลัดฯ

ภูเวียง ลีก ประจําป พ.ศ. 2564   เยาวชน และประชาชน ประชาชน ในเขตอําเภอ เขารวมแขงขัน และประชาชนมี

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ไดเลนกีฬาฟุตบอล เพื่อ ภูเวียง ไมนอยกวา 80% การพัฒนา

ภูเวียง) พัฒนาดานสุขภาพกาย สุขภาพรางกาย

และจิตใจ และจิตใจ

2.เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล

ในอําเภอภูเวียงไปสูความ

เปนเลิศ โดยใชการ

แขงขันในระบบลีก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 แขงขันกีฬา บานแฮดเกมส  -เพื่อเสริมสรางความ องคกรปกครองสวนทองถิ่น -             -           -                250,000       -                จํานวนผูเขารวม ขาราชการ สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 สามัคคีและสงเสริมให สวนราชการ กํานัน โครงการ ลูกจาง พนักงาน

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บุคลากร ผูนําทองที่ได ผูใหญบาน ในพื้นที่ ตลอดจนกํานัน 

บานแฮด) ออกกําลังกาย และรักษา อําเภอบานแฮด ผูใหญบาน มี

ไวซึ่งประเพณีการแขงขัน สุขภาพแข็งแรง

กีฬาบานแฮดสัมพันธ

3 พัฒนากีฬานักกีฬาสูความเปนเลิศ  -เพื่อมุงเนนสงเสริม  -ประชาชนในเขต -             -           -                10,597,000   -                 -นักกีฬาที่เขา  -นักกีฬามีการ สํานักปลัดฯ

และนานาชาติของจังหวัดขอนแกน กิจกรรมกีฬากาวไปสู จังหวัดขอนแกน รวมการแขงขัน พัฒนาตนเอง

ประจําป 2564 การเปนนักกีฬาระดับชาติ ไมนอยกวา 80% ไปสูระดับชาติ

(อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ตัวแทนชาติ และนานาชาติ

ขอนแกน)  -สงเสริมใหประชาชนมี

สุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรง 

 -สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมกีฬาในระดับ

พื้นฐานพัฒนาไปสูระดับ

ชาติและนานาชาติ

-            -           -               11,047,000  -               รวม  3  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ ครูโรงเรียนในสังกัด - - - 1,100,000 1,100,000 ผูเขารวมโครงการ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

ของครูดวยนวัตกรรม Smart เรียนรูของครูโรงเรียนในสังกัด องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ องคการบริหารสวน

Learning เพื่อยกระดับผล อบจ.ขอนแกน ดวยนวัตกรรม จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก จังหวัดขอนแกน

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ Smart Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนสังกัดองคการบริหาร 2.เพื่อเปนการยกระดับผล กลุมสาระการเรียนรู

สวนจังหวัดขอนแกน กลุมสาระ สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

การเรียนรูคณิตศาสตร การเรียนรูคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ดียิ่งขึ้น

ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

2 พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส 1.เพื่อเปนการพัฒนาองคกรให บุคลากรโรงเรียนในสังกัด - - - 200,000 200,000 ผูเขารวมโครงการ 1.โรงเรียนและสํานัก สํานักการศึกษา

ทางการศึกษา สอดคลองกับนโยบายของ องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ การศึกษาศาสนาและ

รัฐบาลในยุคดิจิทัล จังหวัดขอนแกน และ อยูในระดับมาก วัฒนธรรม มีระบบงาน

2.เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการ บุคลากรสํานักการศึกษา สารบรรณอิเล็กทรอนิกสใช

สื่อสารระหวางหนวยงาน ศาสนาและวัฒนธรรม 2.โรงเรียนและสํานัก

ตนสังกัดกับโรงเรียนในสังกัด การศึกษา ศาสนาและ

อบจ.ขอนแกน วัฒนธรรม มีชองทาง

3.เพื่อใหการรับ-สงหนังสือ ในการสื่อสาร เพื่อปฏิบัติ

ระหวางหนวยงานตนสังกัดกับ งานไดสะดวก รวดเร็ว 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. ประหยัดและมีคุณภาพ

ขอนแกน มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ประหยัดและมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น

4.เพื่องายตอการสืบคนหนังสือ

สั่งการจากหนวยงานตนสังกัด

ไปยังโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ขอนแกน

5.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ความเขาใจและ

สามารถใชระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ  - เพื่อยกระดับคุณภาพ  - บุคลากรโรงเรียนในสังกัด - - - 200,000 200,000 ผูเขารวมโครงการ  - โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โรงเรียนพอเพียงในการพัฒนา องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ องคการบริหารสวน

ในสังกัดองคการบริหารสวน ตอยอดสูการเปนสถานศึกษา จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน พอเพียงแบบอยางการจัด  - บุคลากร สํานักการศึกษาฯ ไดรับการประเมินเปน

กิจกรรมการเรียนรูและการ สถานศึกษาพอเพียง

บริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียน  - เพื่อสงเสริมการจัด โรงเรียนในสังกัดองคการ - - - 400,000 400,000 จํานวนโรงเรียนทุกแหง โรงเรียนในสังกัดจัดการ สํานักการศึกษา

การสอนการบริหารตามหลัก กระบวนการเรียนการสอน บริหารสวนจังหวัด ในสังกัดองคการ เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตามหลักปรัชญา ขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และไดรับการรับรอง

"สถานศึกษาพอเพียง "สู" ศูนย ของเศรษฐกิจพอเพียง ผานการประเมิน ในการประเมินภายใน

การเรียนรูตามหลักปรัชญา "สถานศึกษาพอเพียง" สู เปนสถานศึกษาพอเพียง และภายนอกจาก

ของเศรษฐกิจพอเพียง "ศูนยการเรียนรูตามหลัก สูศูนยการเรียนรูตาม หนวยงานที่เกี่ยวของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5 อบรมสัมมนา "การจัดระบบ  - เพื่อสงเสริมและพัฒนา  -บุคลากร สํานักการศึกษา - - - 22,000 22,000 ผูเขารวมอบรม องคการบริหารสวน สํานักการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรใหมีความรูความ ศาสนาและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจ จังหวัดขอนแกน มีระบบ

ภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ เขาใจเกี่ยวกับระบบประกัน อยูในระดับมาก ประกันคุณภาพการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัด คุณภาพการศึกษาภายใน ภายในสถานศึกษา

ขอนแกน ตามกฏกระทรวง สถานศึกษาปฐมวัย และ ปฐมวัย ตามกฏกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชให การประกันคุณภาพ

พ.ศ. 2561" เกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น การศึกษา พ.ศ. 2561
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

6 อบรมสัมมนา"การจัดระบบ เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  - บุคลากรโรงเรียนในสังกัด - - - 902,000 902,000 ผูเขารวมอบรม องคการบริหารสวน สํานักการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ จังหวัดขอนแกน มีระบบ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบประกันคุณภาพการ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก ประกันคุณภาพการศึกษา

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ศึกษาภายในสถานศึกษา  - บุคลากร สํานักการศึกษาฯ ภายในสถานศึกษาขั้น

ขอนแกน ตามกฏกระทรวง ขั้นพื้นฐาน และสามารถนําไป พื้นฐาน ตามกฏกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา ประยุกตใชใหเกิดประโยชน การประกันคุณภาพ

พ.ศ. 2561" มากยิ่งขึ้น การศึกษา พ.ศ. 2561

7 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร สํานักการศึกษา - - - 24,000 24,000 ผูเขารวมอบรม โรงเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดองคการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการ ศาสนาและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจ บริหารสวนจังหวัด

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก ขอนแกน มีคุณธรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จริยธรรม

8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  - บุคลากรโรงเรียนในสังกัด - - - 231,000 231,000 ผูเขารวมอบรม บุคลากรมีความรู สํานักการศึกษา

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ใหมีความรูความเขาใจหลักสูตร องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ ความเขาใจหลักสูตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาตามมาตรฐาน ขอนแกน อยูในระดับมาก สถานศึกษาตาม

การเรียนรูและตัวชี้วัด  - บุคลากร สํานักการx มาตราฐานการเรียนรู

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การศึกษา ฯ และตัวชี้วัด (ฉบับปรับ

ปรุง พ.ศ. 2560) และ

สามารถนําไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
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9 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  - บุคลากรโรงเรียนใน - - - 420,000 420,000 ผูเขารวมอบรม บุคลากรมีความรู สํานักการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาตาม ใหมีความรูความเขาใจหลักสูตร สังกัดองคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ ความเขาใจหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตามหลักสูตร จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก สถานศึกษาตามหลักสูตร

ปรับปรุงใหม การศึกษาขั้นพื้นฐาน  - บุคลากร สํานัก การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงใหม การศึกษา ฯ ปรับปรุงใหมและสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทํา เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร บุคลากรโรงเรียนที่สอน - - - 30,000 30,000 ผูเขารวมอบรม บุคลากรมีความรู สํานักการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาตาม ใหมีความรูความเขาใจการ ระดับปฐมวัยในสังกัด มีความพึงพอใจ ความเขาใจการจัดทํา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา องคการบริหารสวน อยูในระดับมาก หลักสูตรสถานศึกษาตาม

พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จังหวัดขอนแกน หลักสูตรการศึกษา

 พ.ศ. 2560 ปฐมวัย พ.ศ. 2560

และสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น

11 พัฒนาคณะกรรมการประสาน เพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  - คณะกรรมการประสาน - - - 200,000 200,000 รอยละของความพึงพอใจ คณะกรรมการประสาน สํานักการศึกษา

งานวิชาการ การจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูการ งานวิชาการจัดการศึกษา ตอการจัดประชุมสัมมนา งานวิชาการมีการ

ทองถิ่น ปฏิบัติงานวิชาการดาน ทองถิ่นสังกัด อบจ.ขอนแกน ขับเคลื่อนงานวิชาการ

หลักสูตรการจัดการเรียนรู จํานวน 20 โรงเรียน เปนระบบตอเนื่องและ

วัดผล ประเมินผล และการ  - จัดประชุมภาคเรียน เปนปจจุบัน

ประกันคุณภาพการศึกษา ละ 1 ครั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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12 พัฒนาทักษะการจัดการครู เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะครู โรงเรียนสังกัด - - - 400,000 400,000 ผูเขารวมโครงการ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

เพื่อสงเสริมการอานคลอง ในการจัดการเรียนการสอน องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ องคการบริหารสวน

เขียนคลองของนักเรียนโรงเรียน ทําใหนักเรียนสามารถ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก จังหวัดขอนแกน มีความ

สังกัดองคการบริหารสวน อานคลองเขียนคลองไดเปน สามารถในการอานคลอง

จังหวัดขอนแกน อยางดี เขียนคลองมากยิ่งขึ้น

13 เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียน 1.เพื่อเพิ่มทักษะดานอาชีพ โรงเรียนสังกัดองคการ - - - 1,300,000 1,300,000 ผูเขารวมโครงการ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา ใหกับเด็กนักเรียนที่ไมไดเรียน บริหารสวน มีความพึงพอใจ องคการบริหารสวน

ภาคบังคับ (ม.3) และมัธยมศึกษา ตอหลังจบการศึกษา ม.3 และ ม.6 อยูในระดับมาก จังหวัดขอนแกน ที่ไมได

ตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน ศึกษาตอ สามารถมีความ

สังกัดองคการบริหารสวน จังหวัดขอนแกน สามารถและมีอาชีพ

จังหวัดขอนแกน 2.เพื่อพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษา ที่สามารถเลิ้ยงตนเอง

ภาคบังคับและขาดโอกาส และครอบครัวได

ในการศึกษาตอใหมีรายไดมี

อาชีพ เขาสูตลาดแรงงานใน

ฐานะ แรงงานมีฝมือ

14 พัฒนาการจัดหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน เปดหลักสูตรทวิศึกษา - - - 500,000 500,000 ผูเขารวมโครงการ นักเรียนระดับมัธยม สํานักการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน หลักสูตรทวิศึกษา ใหกับนักเรียนในระดับ มีความพึงพอใจ ศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับมาก โรงเรียนในสังกัด

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใหกับ มีความรูระดับประกาศ

โรงเรียนในสังกัดองคการ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และสามารถนําไปใช
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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แบบ ผ.02 

15 สงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน เพื่อสงเสริมศักยภาพดาน นักเรียนโรงเรียนสังกัด - - - 300,000 300,000 ผูเขารวมโครงการ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ศิลปะและดนตรี โรงเรียนสังกัด ศิลปะ และดนตรีใหกับนักเรียน องคการบริหารสวน มีความพึงพอใจ องคการบริหารสวน

องคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดองคการ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก จังหวัดขอนแกน 

ขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีศักยภาพดานศิลปะ

และดนตรีมากยิ่งขึ้น

16 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม เพื่อสงเสริมกิจกรรมการอาน สถานศึกษาในสังกัด - - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

รักการอานสถานศึกษาสังกัด ในสถานศึกษาสังกัดองคการ องคการบริหารสวน ของผูเขารวมโครงการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด บริหารสวนจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน อยางมีคุณภาพ

ขอนแกน

17 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบโรงเรียน ใหมีความแข็งแรง และ 12 หองเรียน เทพื้นคอนกรีต นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

บานหนองเสี้ยว อําเภอ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน เสริมเหล็กหนา 0.10 ม. พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน พรอมทําผิวขัดหยาบ เรียนการสอน

18 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน สปช. 102/26 - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ ขนาดพื้นที่รวมไมนอยกวา นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานบะแค อําเภอ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 479 ตร.ม. พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

แวงใหญ จังหวัดขอนแกน เรียนการสอน

19 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบโรงเรียน ใหมีความแข็งแรง และ ขนาดพื้นที่รวมไมนอยกวา นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 500.50 ตร.ม. พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน เรียนการสอน
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20 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน เทพื้น คสล.ขนาดพื้นที่ไม - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบโรงเรียน ใหมีความแข็งแรง และ นอยกวา 147 ตร.ม. งานรื้อ นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

เมืองพลพิทยาคม อําเภอพล เพียงพอตอจํานวนนักเรียน ถอนหลังคาเดิมและมุง พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

จังหวัดขอนแกน หลังคาเมทัลชีท เรียนการสอน

21 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ค. ขนาดพื้นที่รวม - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ ไมนอยกวา 85.49 ตร.ม. นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแทนศิลาทิพย เพียงพอตอจํานวนนักเรียน พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน เรียนการสอน

22 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารโรงฝกงาน - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ ขนาดพื้นที่รวมไมนอยกวา นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 340 ตร.ม. และงานปู พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอบานฝาง กระเบื้องขนาดพื้นที่รวม เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 96 ตร.ม.

23 ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน และอาคาร - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

ประกอบโรงเรียนพิศาล ใหมีความแข็งแรง และ ประกอบ (อาคาร 1) นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

ปุณณวิทยา อําเภอเมือง เพียงพอตอจํานวนนักเรียน งานทาสีภายนอกอาคาร พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

จังหวัดขอนแกน พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. เรียนการสอน

24 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน อาคาร ก - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารประกอบ โรงเรียนพระธาตุ ใหมีความแข็งแรง และ งานปรับปรุงหองประชุม นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

ขามแกนพิทยาลัย อําเภอ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน งานซอมแซมระบบไฟฟา พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

น้ําพอง จังหวัดขอนแกน งานโครงสรางเวที-ตกแตง เรียนการสอน

เวที-บันได
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

25 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคาร โรงอาหารเดิม 1 ชั้น - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรง สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก นักเรียนมีความ สําหรับใชสอยใหเปน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม กอผนังอิฐบล็อก ทําประตู พึงพอใจ ประโยชน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน บานเลื่อนและหนาตางบานไม

26 ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน และอาคาร - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

ประกอบโรงเรียนพูวัดพิทยาคม ใหมีความแข็งแรง และ ประกอบอาคารเรียน 216 นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เพียงพอตอจํานวนนักเรียน ส/41 (หลังคาทรงไทย) พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

(คสล.3 ชั้น) และซอมแซม เรียนการสอน

หองน้ํา

27 คาปรับปรุงซอมแซม  -เพื่อซอมแซมอาคารภายใน  (อาคารภายในโรงเรียน) - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนใหมีความมั่นคง อาคาร 4/12 อาคารเรียน นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค แข็งแรง และมีความปลอดภัย ชั้น 2 ชั้น 4 หอง 1 และหอง พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอกระนวน สําหรับนักเรียน ที่ 2 อาคาร คสล. 2/8 เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน อาคารหองปกครอง หอง

อาหาร หอง to be number

one หองเรียน ก 203

ผนังและหลังคาเอนกประสงค

และฝาเพดานบานพัก

เรือนแถว 2 ชั้น

28 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร ก ข และ ค) - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ งานฝาเพดาน พื้นที่รวมไม นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน นอยกวา 225 ตร.ม. และ พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอน้ําพอง งานซอมแซมไฟฟาภายใน เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน อาคาร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

29 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน 3 งานเทพื้น - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนหันวิทยายน เพียงพอตอจํานวนนักเรียน รวมไมนอยกวา 30 ตร.ม. พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอชุมแพ งานฝาเพดาน ผนังและ เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน ตกแตงผนัง และทาสี

30 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารโรงฝกงาน งานรื้อ - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ หลังคาเดิมและมุงหลังคา นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา เพียงพอตอจํานวนนักเรียน เหล็กรีด ขนาดพื้นที่รวม พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอสีชมพู ไมนอยกวา 511.20 ตร.ม. เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน

31 คาปรับปรุงซอมแซม  -เพื่อซอมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ข งานรื้อเปลี่ยน - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความมั่นคง แข็งแรง และ หลังคา ขนาดพื้นที่รวมไม นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีความปลอดภัยสําหรับนักเรียน นอยกวา 630 ตร.ม. พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอชุมแพ เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน

32 คาปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน 1 และ 3 - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ ใหมีความแข็งแรง และ งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิค นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เพียงพอตอจํานวนนักเรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา 250 พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ตร.ม. เรียนการสอน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

33 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน และอาคาร - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ โรงเรียน ใหมีความแข็งแรง และ ประกอบ งานทาสีอาคาร นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

เปรมติณสูลานนท อําเภอน้ําพอง เพียงพอตอจํานวนนักเรียน เรียน งานซอมแซมไฟฟา พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

จังหวัดขอนแกน ภายในอาคารและระบบประปา เรียนการสอน

34 ซอมแซมอาคารเรียน และ  - เพื่อซอมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน และอาคาร - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารประกอบ โรงเรียน ใหมีความแข็งแรง และ ประกอบ งานซอมแซม นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

ซับสมบูรณพิทยาลัย อําเภอ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน หลังคา-รางน้ํา งานซอม พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ไฟฟา งานซอมแซมทั่วไป เรียนการสอน

35 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน และอาคาร - - - 150,000 - รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ โรงเรียน ใหมีความแข็งแรง และ ประกอบ งานปูพื้นกระเบื้อง นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อําเภอซําสูง เพียงพอตอจํานวนนักเรียน เซรามิค พื้นที่ไมนอยกวา พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

จังหวัดขอนแกน 235 ตร.ม. เรียนการสอน

36 คาปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ - - - 150,000 - จํานวนอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัด (อาคาร 2 (ข) งานรื้อถอน อาคารประกอบที่ไดรับ บริหารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนหลังคาเดิมและมุงหลังคา การปรับปรุงซอมแซม มีอาคารเรียนอาคาร

อําเภอเขาสวนกวาง เหล็กรีดพรอมครอบสัน ประกอบ ที่มีสภาพดี

จังหวัดขอนแกน พื้นที่ไมนอยกวา 567 ตร.ม. แข็งแรง และเหมาะสม

37 คาวางทอระบบประปาภายใน  - เพื่อวางทอระบบน้ําประปาที่ สนามกีฬาโรงเรียนพระยืน - - - 77,000.00 - รอยละความพึงพอ มีระบบน้ําประปา สํานักการศึกษาฯ

สนามกีฬาโรงเรียนพระยืน มาตรฐาน และสะดวกในการ วิทยาคาร  ความยาวไม ใจของผูใชบริการ ที่ไดมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

วิทยาคาร อําเภอพระยืน ใชน้ําประปา นอยกวา 700 เมตร

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

38 กอสรางหองน้ําสําหรับอาคาร  -เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาด  -กอสรางหองน้ํา -               -             -                500,000         -              รอยละความพึงพอ  -มีหองน้ําที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

บานพักนักกีฬา/กรีฑา สะดวก และปลอดภัย แบบมาตรฐาน ขนาด ใจของผูใชบริการ สะอาด ปลอดภัยไวบริการ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 4.5x7.5 เมตร จํานวน 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 10 หอง

39 กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย -  -เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาด  -กอสรางหองน้ํานักเรียน -               -             -                500,000         -              รอยละความพึงพอ  -มีหองน้ําที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

หญิง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค สะดวก และปลอดภัย ชาย - หญิง ใจของผูใชบริการ สะอาด ปลอดภัยไวบริการ โรงเรียนในสังกัด

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

40 โครงการสนามเด็กเลน เพื่อใหโรงเรียนมีสนามเด็กเลน โรงเรียนบานสวาง - - 400,000 400,000 400,000 นักเรียนมีความพึงพอใจ นักเรียนมีพัฒนาการ สํานักการศึกษา

สรางปญญาสงเสริม เพื่อสงเสริพัฒนาการเด็ก ดอนชาง ต.บานเมือง อยูในระดับมาก ดานตางๆ เหมาะสม

พัฒนาการเด็กวัยเรียน วัยเรียน อ.หนองเรือ ตามวัย

ใหกับโรงเรียนบานสวาง จ.ขอนแกน

ดอนชาง ต.บานเมือง

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

41 สงเสริมศักยภาพนักเรียน สืบสานการเปนภาคีหุนสวน เติมเต็มศักยภาพดานทักษะ - -             - 200,000 - ระดับความสําเร็จใน ผูเขารวมโครงการมี สํานักการศึกษาฯ

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และ สงเสริมศักยภาพนักเรียน และวิชาการ ตามหลักสูตร การจัดงาน ความสามัคคีมีทักษะ โรงเรียนในสังกัด

วิชาการ โรงเรียนหนองโน กาวสูความเปนเลิศทั้งระดับ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นในทาง

ประชาสรรค อําเภอกระนวน ภูมิภาคและระดับชาติ วิชาการตามหลักสูตร

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

42 กอสรางรั้วรอบโรงเรียนโคกสูง เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่ได กอสรางรั้วความยาวรวม - -             - 267,000 - ความสําเร็จของการ มีรั้วที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

ประชาสรรพ มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ไมนอยกวา 75 เมตร ดําเนินงาน และมีความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

ขอบเขตที่ชัดเจน

43 กอสรางสนามฟุตซอล 1.เพื่อใหโรงเรียนมีสนามฟุตซอล ขนาดผิวคอนกรีตกวาง - - - 492,000 - รอยละ 95 1.โรงเรียนมีสนามฟุตซอล สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชการจัด ไมนอยกวา 24 เมตร ยาว ความพึงพอใจ ที่ไดมาตรฐาน สําหรับ โรงเรียนในสังกัด

การเรียนการสอน ไมนอยกวา 40 เมตร หนา ครู นักเรียน ใชการจัดการสอน

2.เพื่อใหโรงเรียนมีสนามกีฬา 0.12 เมตร และผูปกครอง 2.โรงเรียนมีสนามกีฬา

และใหบริการแกนักเรียน เด็ก และใหบริการแกนักเรียน 

เยาวชน ประชาชน และชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชน

44 กอสรางบานพักนักกีฬา เพื่อใหนักกีฬามีความสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร -               -             -                500,000         -              รอยละความพึงพอ  -มีบานพักที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สบาย และมีความปลอดภัย หรือมีเนื้อที่ไมนอยกวา 54 ใจของผูใชบริการ และมีความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

ตร.ม. 

45 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่สวย กอสรางถนนคอนกรีต -               -             -                900,000         -              รอยละความพึงพอ  -มีภูมิทัศนที่สวยงาม สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบานบะแค อําเภอ งาม และมีความปลอดภัย เสริมเหล็กกวาง 5 ม. ยาว ใจของผูใชบริการ และมีความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

แวงใหญ จังหวัดขอนแกน 76 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

380 ตร.ม. พรอมวางทอ

ระบายน้ําขนาด ∅ 0.60x1

ม. จํานวน 50 ทอน และบอ

พักสําเร็จรูปสําหรับทอขนาด

∅ 0.60 ม. พรอมฝาปด

จํานวน 4 บอ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

45 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน กอสรางสนามฟุตบอลหญา

โรงเรียนบานบะแค อําเภอ จริง ขนาด 48x68 ม.

แวงใหญ จังหวัดขอนแกน (ตอ) หรือพื้นที่สนามไมนอยกวา

3,264 ตร.ม. พรอมระบบ

รดน้ําและอุปกรณประกอบ

สนามฟุตบอล

46 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและ  -เพื่อใหมีอาคารเรียนที่  -ทําความสะอาดและขูด -               -             -                500,000         -              รอยละความพึงพอ มีอาคารที่สวยงาม สํานักการศึกษาฯ

ฝาเพดาน โรงเรียนศรีเสมา สวยงาม และมีความปลอดภัย ตกแตงผิวเดิมและทาสีน้ํา ใจของนักเรียน ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

วิทยาเสริม ตําบลบานเหลา อะคลีลิกแท 100% 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน (ชนิดทาภายนอก) งาน

อาคารเรียน 4 ชั้น 12,

หองและอาคารเอนกประสงค

งานฝาเพดานยิบซั่มบอรด

หนา 9 มม. ชนิดกันน้ํา

โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี

รอยตอฉาบเรียบ

47 ปรับปรุงหองประชุมโรงเรียน  -เพื่อใหมีสถานที่ประชุม  -ติดตั้งระบบปรับอากาศ -               -             -                500,000         -              รอยละความพึงพอ มีอาคารที่สวยงาม สํานักการศึกษาฯ

ซับสมบูรณพิทยาลัย ที่ทันสมัย สะดวกสบาย จํานวน 7 เครื่อง ติดตั้ง ใจของผูมาใชบริการ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด ชุดเครื่องเสียงพรอมเครือง

ขอนแกน ขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

ซอมแซมฝาเพดานพรอมทาสี

และระบบไฟฟาแสงสวาง



 2-15

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

48 คายพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ 1.เพื่อใหนักศึกษามีความรู นักศึกษาทุนเทียนจิน -               -             -                100,000         -              รอยละความพึงพอ 1.นักศึกษามีสมรรถนะ สํานักการศึกษาฯ

ทักษะการใชภาษาจีนสําหรับ ดานการสื่อสารภาษาจีน ระดับ ปวส. จํานวน 40 คน ใจของนักศึกษาทุน ดานจิตพิสัย

นักศึกษา ปวส. วิทยาลัยการ เบื้องตน 2.ดานมีสมรรถนะ

อาชีพบานไผ กอนออกฝก 2.เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดาน พุทธพิสัย

ประสบการณวิชาชีพ ณ วิทยาลัย การสนทนา ขนบธรรมเนียม 3.ดานมีสมรรถนะทักษะ

การรถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเพณี การใชชีวิตเปน พิสัย

(อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพ นักศึกษา ณ สาธารณรัฐ

บานไผ) ประชาชนจีน

49 สงเสริมศักยภาพนักเรียนและ 1.เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน  -นักเรียนโรงเรียนเอกชน -               -             -                1,200,000      -              รอยละความพึงพอ 1.นักเรียนไดเพิ่มศักยภาพ สํานักการศึกษาฯ

บุคลากรดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ครูผูสอนและบุคลากรทางการ จังหวัดขอนแกน ใจของนักเรียน ทักษะดานศิลปะ ดนตรี

และวิชาการโรงเรียนเอกชน ศึกษาทุกภาคสวนของโรงเรียน และวิชาการ

จังหวัดขอนแกน เอกชนไดรวมกันเสริมสราง 2.นักเรียนมีพลานามัย

(อุดหนุนสมาคมผูบริหาร สังคมแหงการเรียนรุพัฒนาเด็ก ที่สมบูรณ แข็งแรง

โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกน) และเยาชนใหเต็มศักยภาพ

2.เพื่อจัดกิจกรรมสรางสรรค

และแสดงความสามารถที่เปน

เลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา

และนันทนาการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

50 หองสมุดมีชีวิตสูหองสมุด 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให โรงเรียนโนนทองวิทยา -               -             -                200,000         -               -นักเรียนเขาใช 1.นักเรียนมีทักษะใน สํานักการศึกษาฯ

มาตรฐาน นักเรียนแสวงหาความรูได ตําบลโนนทอง อําเภอ หองสมุดรอยละ 90 การแสวงหาความรูดวย

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ดวยตนเอง แวงใหญ จังหวัดขอนแกน ตนเอง

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 2.เพื่อเปนแหลงสําหรับครู 2.โรงเรียนมีแหลงเรียนรู

เขต 3) ในการจัดกิจกรรมการเรียน ที่ดี ทันสมัย และมี

การสอนที่เนนใหนักเรียนได ประสิทธิภาพ

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

3.เพือสรางและพัฒนาแหลง

เรียนรูใหเพียงพอตอจํานวน

นักเรียนและมีมาตรฐาน

51 จัดหาคอมพิวเตอรและพัฒนา 1.เพื่อใหมีหองปฏิบัติการคอม โรงเรียนบานใหมนาเพียง -               -             -                100,000         -               -ความพึงพอใจ 1.สถานศึกษาไดพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

สื่อในการจัดการเรียนการสอน พิวเตอรที่เอื้ออํานวยตอการ ตําบลใหมนาเพียง ของนักเรียนไมนอย หองปฏิบัติการคอม

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ เรียนรูและสามารถใชงานได อําเภอแวงใหญ จังหวัด กวารอยละ 80 พิวเตอรของสถานศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน อยางเต็มประสิทธิภาพ ขอนแกน อยางมีประสิทธิภาพ

เขต 3) 2.เพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากร 2.เครื่องคอมพิวเตอรเพียง

ไดใชหองปฏิบัติการคอม พอตอการใชงานของ

พิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียน

มากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

52 จัดหาคอมพิวเตอรและพัฒนา 1.เพื่อใหมีหองปฏิบัติการคอม โรงเรียนบานหนองแซง -               -             -                100,000         -               -ความพึงพอใจ 1.สถานศึกษาไดพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนหองเรียน พิวเตอรที่เอื้ออํานวยตอการ แสงอรุณ อําเภอแวงใหญ ของนักเรียนไมนอย หองปฏิบัติการคอม

คอมพิวเตอร เรียนรูและสามารถใชงานได จังหวัดขอนแกน กวารอยละ 80 พิวเตอรของสถานศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ อยางเต็มประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 2.เพื่อใหผูเรียนไดใชหองปฏิบัติ 2.เครื่องคอมพิวเตอรเพียง

เขต 3) การคอมพิวเตอรในการพัฒนา พอตอการใชงานของ

ความรูตามหลักสูตรและ นักเรียน

สรางสรรคผลงาน

53 กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่ได กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก - -             - 500,000 - ความสําเร็จของการ มีรั้วที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ สูง 2.10 ม. ยาว 220 ม. ดําเนินงาน และมีความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด ขอบเขตที่ชัดเจน ชนิดไมตอกเสาเข็ม 

ขอนแกน

54 ปรับปรุงอาคารชั่วคราว 1 ชั้น  - เพื่อปรับปรุงอาคารใหมีความ กอสรางที่พักนักกีฬาผนัง -           -         -                500,000         -              รอยละของ โรงเรียนมีที่พักนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

เปนที่พักนักกีฬา แข็งแรง เพื่อเปนที่พักใหแก กออิฐฉาบปูนพรอมติดตั้ง ผูใชงานมีความ ที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค นักกีฬาโรงเรียนหนองโน หนาตางและประตูและ พึงพอใจ

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ประชาสรรค กอสรางหองน้ํา จํานวน 

6 หอง ขนาดกวาง 8.8 ม. 

ยาว 32 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 

281.6 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

55 กอสรางอาคารเรียนอนุบาล เพื่อกอสรางอาคารเรียนให อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -         -                2,537,000      -              รอยละของ โรงเรียนมีที่พักนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

1 ชั้น โรงเรียนบานบะแค เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 1 ชั้น มีพื้นที่ใชสอย ผูใชงานมีความ ที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 283.80 ตร.ม. พึงพอใจ

56 กอสรางอาคารเรียนและ เพื่อกอสรางอาคารเรียนให กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก -           -         -                6,205,100      -              รอยละของ โรงเรียนมีที่พักนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

อาคารประกอบ โรงเรียนบาน เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 200 คน 8 หองเรียน ผูใชงานมีความ ที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

บะแค อําเภอแวงใหญ ตอกเสาเข็ม โรงเรียน พึงพอใจ

จังหวัดขอนแกน บานบะแค อําเภอแวงใหญ

จังหวัดขอนแกน

57 พัฒนาศักยภาพทางดนตรี 1.เพื่อจัดกิจกรรมและพัฒนา  -นักเรียนโรงเรียนเวียงวงกต -               -             -                    500,000         -                 รอยละของนักเรียน 1.นักเรียนไดทํากิจกรรม สํานักการศึกษาฯ

(วงโยธวาทิต) โรงเรียนเวียงวงกต สงเสริมดานดนตรี วิทยาคม อําเภอภูเวียง ที่เขารวมกิจกรรม และพัฒนาดานดนตรี

วิทยาคม 2.เพื่อใหนักเรียนเรียนรูดาน จังหวัดขอนแกน 2.นักเรียนมีความรับผิด

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ดนตรีไดอยางเต็มที่และ ชอบ รูหนาที่ มีระเบียบ

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) สมบูรณ วินัย มีจิตอาสา และ

3.เพื่อใหบริการโรงเรียนใน หางไกลยาเสพติด

เขตอําเภอภูเวียง และชุมชน 3.นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยว

ในเขตพื้นที่บริการและ กับเครื่องดนตรีที่มีความ

หนวยงานอื่น ๆ เปนสากล
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

58 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรี 1.เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี  -โรงเรียนบานนากานเหลือง - - - 500,000 - นักเรียนเขารวม 1.นักเรียนมีทักษะในการ สํานักการศึกษาฯ

(วงดุริยางค) โรงเรียนบานนา วงดุริยางค อําเภอภูเวียง จังหวัด กิจกรรมไมนอยกวา เลนดนตรี

กานเหลือง อําเภอภูเวียง 2.เพื่อใหโรงเรียนมีวงดุริยางค ขอนแกน รอยละ 80 2.โรงเรียนมีวงดุริยางค

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การ ประจําโรงเรียน ประจําโรงเรียนใหบริการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน โรงเรียนอื่นในเขตบริการ

เขต 5) และชุมชน

59 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรี 1.เพื่อใหมีเครื่องดนตรีของ  -โรงเรียนบานกุดดุกวิทยา - - - 300,000 - นักเรียนเขารวม 1.นักเรียนมีทักษะในการ สํานักการศึกษาฯ

(วงดุริยางค) โรงเรียนกุดดุกวิทยา วงดุริยางคเพียงพอตอการใชงาน อําเภอภูเวียง จังหวัด กิจกรรมไมนอยกวา เลนดนตรี

อําเภอภูเวียง 2.เพื่อทดแทนอุปกรณที่เสื่อม ขอนแกน รอยละ 80 2.โรงเรียนมีวงดุริยางค

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การ สภาพไปแลว ประจําโรงเรียนใหบริการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน โรงเรียนอื่นในเขตบริการ

เขต 5) และชุมชน

60 พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน  -เพื่อดําเนินการจัดทําลาน  -โรงเรียนพูวัดพิทยาคม - - - 499,000 -  -มีการเรียนรูที่  -มีลานกิจกรรมที่ใชเปน สํานักการศึกษาฯ

(กิจกรรมจัดทําลานแหงการ แหงการเรียนรูใหเปนแหลง เพิ่มขึ้น แหลงเรียนรูสําหรับ

เรียนรู) เรียนรูในโรงเรียน นักเรียน

61 กอสรางอาคารเอนกประสงค  -เพื่อใหมีอาคารสําหรับ  -กอสรางอาคารขนาดเล็ก - - - - 7,909,500 รอยลุความพึงพอใจ  -มีอาคารที่มีมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ มีชั้นลอย พรอมตอกเสาเข็ม ของผูใชบริการ มั่นคงแข็งแรง 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โรงเรียน

62 กอสรางรั้วโรงเรียนซําสูงพิทยาคม เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่ได ผนังกออิฐบล็อก ขนาดยาว - -             500,000 - - ความสําเร็จของการ มีรั้วที่ไดมาตรฐาน สํานักการชาง

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ดําเนินงาน และมีความปลอดภัย

ขอบเขตที่ชัดเจน นอยกวา 280 ตร.ม. 

-               -             900,000 27,406,100 14,638,500รวม  62  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561    

 (บาท)

     2562  

   (บาท)

     2563     

(บาท)

     2564     

(บาท)

     2565     

(บาท) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาแหลง 1. เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง 1. กอสรางสังเวชนีย - - 30,800,000 - - การเติบโตและฟนตัว 1. เกิดการเติบโตและ สํานักการชาง
ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน ทองเที่ยวประจําจังหวัด สถาน งานไฟฟา และ ของธุรกิจภาคกี่ทองเที่ยว ฟนตัวของธุรกิจภาค
จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ ขอนแกน พระประธานประจํา และบริหารเพิ่มขึ้น การทองเที่ยวและ
นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ 2. เพื่อเปนศูนยรวมการ สังเวชนียสถาน รอยละ 25 บริการเพิ่มขึ้นรอยละ
สังคมของประเทศ ประกอบกิจกรรมทาง  - กอสรางสังเวชนียสถาน 25 จากชวงภาวะวิกฤต

พุทธศาสนาของภาคอีสาน จํานวน 4 แหง โควิด-19
3. เพื่อสรางรายไดใหแก โครงสราง คสล. พรอม 2. เกิดการจางงาน
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ พระประธานประจําจุด (ดานแรงงาน) ภายใน
จาก Covid-19 ชุมชนและ สังเวชนียสถานวัสดุ จังหวัดขอนแกน 
เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกน ทองเหลือง ปางตางๆ ไมนอยกวา 500 คน

จํานวน 4 องค และ 3. จํานวนนักทองเที่ยว
โคมไฟประติมากรรม เพิ่มขึ้น/ปไมนอยกวา 
พรอมระบบไฟฟาสอง 150,000 คน
สวาง ขนาดพื้นที่แหงละ
ไมนอยกวา 1,421 ตร.ม.

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง 2. กอสรางซุมประตูพรอม - - 4,000,000 - - สํานักการชาง
ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน ปายประชาสัมพันธและ
จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ ปอมยาม
นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ  - กอสรางปอมยาม 
สังคมของประเทศ (ตอ) โครงสราง คสล. ขนาด

พื้นที่ไมนอยกวา 21 ตร.ม.

 - กอสรางซุมทางเดิน 
2 จุด โครงสราง คสล. 
ขนาดพื้นที่จุดละไมนอย
กวา 4 ตร.ม.
 - กอสรางรั้วประดับดาน
ซายและขวา โครงสราง
คสล.พรอมปายประชา
สัมพันธและปายโครงการ
โครงสรางเหล็ก ขนาดพื้น
ที่จุดละไมนอยกวา 

200 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง 3. กอสรางแทนเฉลิม - - 1,650,000 - - สํานักการชาง

ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน พระเกียรติ

จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ  - กอสรางแทนเฉลิม

นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ พระเกียรติ โครงสราง

สังคมของประเทศ (ตอ) คสล. บุแผนหินแกรนิต

ตัวสัญลักษณธรรมจักร

ลอยตัวเนื้อโลหะทําสี

พรอมงานรื้อถอนบล็อก

คอนกรีตเดิมและปูบล็อก

คอนกรีตใหม ขนาดพื้นที่

ทั้งโครงการไมนอยกวา

430 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง 4. กอสรางอาคาร -             -           1,500,000     -             -            สํานักการชาง

ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน  - จําหนายของที่ระลึก

จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ จํานวน 2 หลัง

นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ หลังที่ 1 ขนาดกวาง

สังคมของประเทศ (ตอ) 6.50 ม. ยาว 8.00 ม.

มีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา

52 ตร.ม. สถานที่กอสราง

พุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน ตําบลศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแกน

หลังที่ 2 ขนาดกวาง

6.50 ม. ยาว 8.00 ม.

มีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา

52 ตร.ม. สถานที่กอสราง

พุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน ตําบลศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง  5. กอสรางประติมากรรม -          -        8,800,000     -             -            สํานักการชาง

ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน พญานาค

จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ  - จํานวน 2 แหง

นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ งานกอสรางแทนรับองค

สังคมของประเทศ (ตอ) พญานาค โครงสราง คสล.

พรอมประติมากรรม

พญานาควัสดูทองเหลือง

ทําสี ขนาดพื้นที่แหงละ

ไมนอยกวา 21 ตร.ม.

6. กอสรางหอไตรกลางน้ํา - - 22,700,000 - - สํานักการชาง

 - กอสรางหอไตรกลางน้ํา

ภายในพุทธมณฑลอีสาน

จังหวัดขอนแกน โดย

กอสรางหอไตรและศาลา

ขางบอน้ํา 

หอไตร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่

รวมไมนอยกวา322 ตร.ม.

ศาลารอบบอน้ํา 2 หลัง 

ขนาดพื้นที่รวมทั้งสองหลัง

ไมนอยกวา 31.50 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง 7. กอสรางลานอเนก -          -        2,200,000     -             -            สํานักการชาง

ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน ประสงคหนาหอประชุม

จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ  - กอสรางลานปูบล็อค

นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ หญา พรอมปลูกหญา 

สังคมของประเทศ (ตอ) พรอมจัดภูมิทัศนโดยรอบ

ลานพื้นที่ไมนอยกวา 

3,000 ตร.ม.

8. กอสรางลานปฏิบัติ - - 7,150,000 - - สํานักการชาง

ธรรมหนาอาคารอเนก

ประสงค

กอสรางลานปฏิบัติธรรม

หนาอาคารอเนกประสงค

มีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา

5,916.70 ตร.ม.

สถานที่กอสราง

พุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน ตําบลศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง 9. กอสรางลานจอดรถ - - 8,400,000 - - สํานักการชาง

ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน คอนกรีตเสริมเหล็ก

จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ กอสรางลานจอดรถ

นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ คอนกรีตเสริมเหล็ก

สังคมของประเทศ (ตอ) ความหนา 0.15 ม. มีพื้น

ที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม

ทั้งสิ้นไมนอยกวา 

8,369.70 ตร.ม. 

สถานที่กอสราง

พุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน ตําบลศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแกน

10. กอสรางถนนคอน - - 1,980,000 - - สํานักการชาง

กรีตเสริมเหล็ก ภายใน

พุทธมณฑล

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 

285 ม.หนา0.15 ม. มี

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 

1,425 ตร.ม. สถานที่

กอสรางพุทธมณฑลอีสาน

จังหวัดขอนแกน ต.ศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่ผานมา

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แบบ ผ.02 

1 โครงการพัฒนาแหลง 11. ปรับปรุงผิวจราจร - - 3,400,000 - - สํานักการชาง

ทองเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน AC ทางเขาพุทธมณฑล

จังหวัดขอนแกน ภายใตกรอบ อีสานจังหวัดขอนแกน

นโยบาย ฟนฟูเศรษฐกิจและ ขนาด 2 ชองจราจร

สังคมของประเทศ (ตอ) กวางชองละ 7.50 ม.หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

8,163 ตร.ม.

-          -        92,580,000    -             -            รวม  1  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแจง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดตอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

2 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 810 ม. -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดตอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 4,017 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

3 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -                -                372,000         -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหล็กขามลําหวยหินลาด คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินลาด หมูที่ 5 ตําบลสําโรง - และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสูง หมูที่ 8 ตําบลหนองเม็ก โถน

อําเภอหนองสองหอง

จังหวัดขอนแกน

4 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทาง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -            -            627,000         -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงแผนดินหมายเลข 207 - คมนาคมที่สะดวก กวาง 4 ม. ยาว 440 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองวัดปา หมูที่ 4 และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดั่ง อําเภอหนองสองหอง ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 184 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

พรอมเสริมดินคันทาง หรือ

มีปริมาตรถมดินไมนอยกวา 

2,483 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กวาง 4 ม. ยาว 3500 ม.

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอย

กวา 147 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

5 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -                -                372,000         -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหล็กขามลําหวยนาดี คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาดี หมูที่ 8 และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสําโรง - บานวังหิน หมูที่ 1 โถน

ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง

จังหวัดขอนแกน

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 41 ม. -                -                120,000         -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวงตอตั้ง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคึมชาด - บานดอนแดง และปลอดภัย นอยกวา 205 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลสําโรง

อําเภอหนองสองหอง

จังหวัดขอนแกน

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 ม. -                -                500,000          -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองผือ หมูที่ 5 ตําบลทุงโปง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนนสาย 2019 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

8 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 265 ม. -                -                498,800          -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนมวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 (หมูบานสินสุข) ตําบลศิลา - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ขก ถ 1,855 ตร.ม.

10059 (โนนมวง-หนองปอ)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

9 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,906 -                -                500,000          -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทอน หมูที่ 3 ตําบลดอนดู คมนาคมที่สะดวก เมตร โดยลงลูกรังหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองสองหอง - เขตบาน และปลอดภัย 0.15 เมตร (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กวา 1,515 ลบ.ม.

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 -                -                499,000          -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากบานทุม หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทุม - ตําบลบานเปด และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 875 ตร.ม.

11 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสันติสุข หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแดง - เขตตําบลศรีสุข และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,352 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

12 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,330 ม. -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซําขาม หมูที่ 8 ตําบลดงลาน - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,398 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

13 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,906 -             -             500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู คมนาคมที่สะดวก เมตร โดยลงลูกรังหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองสองหอง - เขตบาน และปลอดภัย 0.15 เมตร (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กวา 1,515 ลบ.ม.

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 252 -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนมวง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(หมูบานสินสุข) ตําบลศิลา - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ขก ถ 1,764 ตร.ม. พรอมตีเสน

10059 (โนนมวง-หนองปอ) ผิวจราจร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 -             -             500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองผือ หมูที่ 5 ตําบลทุงโปง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนนสาย 2109 กวา 850 ตร.ม.

16 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 912 -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง กวา 4,523 ลบ.ม.

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

17 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 912 -             -             499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูง หมูที่ 13 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

18 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,347 ม. -             -             500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตอประดู หมูที่ 5 ตําบลโนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 อําเภอ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลา จังหวัดขอนแกน 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

19 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,347 ม. -             -             500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองแวงนอย หมูที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โจดหนองแก อําเภอพล และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

20 กอสรางถนนลูกรัง สายบานหินตั้ง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 936 ม. -                -                500,000          -                     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13,11 - แหลงเกษตรตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ซับสมบูรณ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย 744.12 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแดง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,230 ม. -             -             424,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,772 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 221 ม. -             -             500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบลทาพระ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 844 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,628 ม. -             -             300,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สํานักสงฆบานวังผือ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ 1,050 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

24 กอสรางทอลอดกลมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ วางทอระบายน้ําคอนกรีต -             -             240,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก ขามลําหวยลําดวน คมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกระหนวน หมูที่ 2 ตําบล และปลอดภัย ศูนยกลาง 1 ม. จํานวน 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดอนดั่ง - บานกุดรัง หมูที่ 9 แถว ๆ ละ 11 ทอน รวม

ตําบลหนองสองหอง อําเภอ 22 ทอน พรอมเทคอนกรีต

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ดาดปองกันการกัดเซาะ

บริเวณปากทอ จํานวน 

2 แหง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

25 กอสรางทอลอดกลมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ วางทอระบายน้ําคอนกรีต -             -             110,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก ขามลําหวยนอย คมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนรัง หมูที่ 11 ตําบล และปลอดภัย ศูนยกลาง 1 ม. จํานวน 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - บานสวาง หมูที่ 3 แถว ๆ ละ 10 ทอน รวม

ตําบลโนนธาตุ อําเภอ 20 ทอน พรอมเทคอนกรีต

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ดาดปองกันการกัดเซาะ

บริเวณปากทอ จํานวน 

1 แหง 

26 กอสรางถนนน้ําลนผาน ขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 ม. -             -             650,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขุมปูน ชวงบานสระหงษ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักน้ําสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง เขตตําบลเมืองพล อําเภอพล

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

27 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ลาดนาเพียง หมูที่ 14 ตําบลสาวะถี  คมนาคมที่สะดวก 3,120 เมตร หนา 0.10 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองกุงนอย หมูที่ 12 และปลอดภัย เมตร ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานคอ อําเภอเมือง ยาว 500 เมตร หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,782 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

28 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสาวะถี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 3,425 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลสาวะถี - ทางลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบานโนนรัง - บานงิ้ว) และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 1,781 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

29 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว -            -            4,384,000       -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก 550 ม. ไหลทางขางละ 1 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย) และปลอดภัย หนา 0.04 ม. ชวงที่ 2 กวาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชวงบานหนองไผ หมูที่ 1 - บาน 6 ม. ยาว 550 ม. ไหลทาง

โคกสูง หมูที่ 2 ตําบลกุดกวาง ขางละ 1 ม. หนา 0.04 ม.

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 3 กวาง 6 ม. ยาว

445 ม. ไหลทางขางละ 1 ม.

หนา 0.04 ม. รวมความยาว

1,545 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 12,360 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

30 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            290,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

นาหนองทุม หมูที่ 1 - บาน คมนาคมที่สะดวก 1,200 เมตร ชวงที่ 2 กวาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นอยพรสวรรค หมูที่ 12 ตําบล และปลอดภัย 6 เมตร ยาว 219 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาหนองทุม - บานหนองหนามแทง หรือมีปริมาตรหินคลุกไม

หมูที่ 8 ตําบลหนองเขียด นอยกวา 760 ลบ.ม. 

 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)

31 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,828 -            -            300,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเขียด หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเขียด - บานหลังโนนชาติ และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 768 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

32 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 344 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลทคอนกรีต บานนอยพัฒนา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลนาหนองทุม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ - ตําบลหวยมวง กวา 2,064 ตร.ม. 

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,910 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู - คมนาคมที่สะดวก เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตบานปอแดง หมูที่ 6 ตําบล และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คึมชาด อําเภอหนองสองหอง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร

จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,518 

ลบ.ม. 

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,910 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวงชนบทบานหนองบัวลอง คมนาคมที่สะดวก เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลดอนดู อําเภอ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - บานโคกสวาง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร

หมูที่ 6 ตําบลสระแกว ลูกรังไมนอยกวา 1,518 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. 

35 ปรับปรุงถนนลูกรังบานรักชาติ  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,120 -            -            394,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2,16 ตําบลบัวใหญ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวบึง หมูที่ 7 ตําบลทรายมูล และปลอดภัย หรือปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน กวา 1,685 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

36 ปรับปรุงถนนลูกรังบานทรายมูล เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            281,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลทรายมูล - คมนาคมที่สะดวก 400 เมตร  ชวงที่ 2 กวาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทามะเดื่อ หมูที่ 8 และปลอดภัย 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง หนา 0.15 เมตร ความ

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,200 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม

นอยกวา 1,209  ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

37 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกมวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,700 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลศรีสุข - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,134 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ)

38 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,490 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองขี้ควาย หมูที่ 4 ตําบลซํายาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู - เขตตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองเขียด อําเภอชุมแพ นอยกวา 1,294 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

39 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,540 -            -            405,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โคกจั๊กจั่น หมูที่ 5 ตําบลหนองแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,066 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 

40 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานอางทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,640 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลดงลาน - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวนสวรรค หมู 3 ตําบลบานใหม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน นอยกวา 1,372 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

41 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังเจริญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,430 -            -            498,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลหินลาด คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชุมแพ - เขตตําบลนาจาน  และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน หินคลุกไมนอยกวา 1,263 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

42 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,600 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เทพรักษา หมูที่ 10 ตําบลบานใหม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ชวงที่ 1) - บานอางทอง 1 หมูที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดงลาน  อําเภอสีชมพู ไมนอยกวา 1,352 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)

43 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,645 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผาน้ําเที่ยง หมูที่ 4 ตําบลบริบูรณ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลผานกเคา อําเภอภูกระดึง นอยกวา 1,375 ลบ.ม.

จังหวัดเลย  (เกลี่ยเรียบ)

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 133 -            -            467,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองขี้เห็น หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ ไมนอยกวา 798 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

45 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,347 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตอประดู หมูที่ 5 ตําบลโนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร งานผิวจราจรหินคลุก ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 และปลอดภัย เกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 700 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 

46 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,347 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองแวงนอย หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร งานผิวจราจรหินคลุก ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย เกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลโจดหนองแก อําเภอพล หรือมีปริมาตรหินคลุกไม

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 700 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 

47 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานภูมูลเบา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,335 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 - บานหนองเขื่องชาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6,17 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ เชื่อมตําบล นอยกวา 694 ลบ.ม. 

กุดขอนแกน อําเภอภูเวียง (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

48 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานฝาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,365 -            -            490,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 - บานหินลาด หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สาย ขก ถ. 10010 (บานหวาโงะ - ไมนอยกวา 709 ลบ.ม.

บานดงนอย) เชื่อมตําบลโนนทัน  (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองผือ หมู 5 ตําบลทุงโปง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนนสาย 2109 กวา 850 ตร.ม.

50 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 583 -            -            2,000,000       -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขก ถ 10006 บานน้ําซํา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสะอาด อําเภอภูผามาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 3,498 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

51 ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,030 -            -            300,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผาขาวหลาม บานวังสวาบ หมู 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - ตําบลหวยมวง  และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน นอยกวา 852 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

52 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,030 -            -            300,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนเตาเหล็ก หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังสวาบ - ตําบลนาฝาย  และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 852 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

53 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหวยเตย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,200 -            -            450,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลหวยมวง - ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมดินบางชวงยาว ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังสวาบ - อําเภอภูผามาน และปลอดภัย 670 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เมตร  ลาดเอียง 1:2 หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 920 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

54 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 เมตร ยาว -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก 1,400 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2 - เขตติดตอบานวังหวา หมูที่ 8 และปลอดภัย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานแฮด จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 7,392 

(ชวงที่ 2) ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

55 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 981 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแกงครอ หมูที่ 2 ตําบลนาแพง กวา 4,865 ลบ.ม. 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

56 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 981 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานทาเกษม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลคําแคน อําเภอ กวา 4,865 ลบ.ม. 

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

57 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 981 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําแคนใต หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,865 ลบ.ม.

 (บดอัดแนน) 

58 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 912 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูง หมูที่ 13 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

59 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 912 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม  และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง กวา 4,523 ลบ.ม. 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

60 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 194 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานกุดหอยกาบ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหันโจด และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง ลาดยางไมนอยกวา 1,164 

จังหวัดขอนแกน - อําเภอประทาย ตร.ม.

จังหวัดนครราชสีมา 

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 180 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานขาม หมูที่ 14 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง กวา 900 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 180 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองชางน้ํา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - อําเภอ กวา 900 ตร.ม.

บานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

63 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,795 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หัวหนอง หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง และปลอดภัย  (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง หินคลุกไมนอยกวา 753 

จังหวัดขอนแกน ตร.ม. 

64 กอสรางถนนน้ําลนผาน ขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝายยาว 10 เมตร -            -            650,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขุมปูน ชวงบานสระหงษ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักน้ําสูง 2 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง เขตตําบลเมืองพล อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน

65 กอสรางทอลอดกลมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ วางทอระบายน้ําคอนกรีต -            -            240,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก ขามลําหวยลําดวน คมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกระหนวน หมูที่ 2 และปลอดภัย ศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดั่ง - บานกุดรัง หมูที่ 9 2 แถวๆ ละ 11 ทอน รวม 

ตําบลหนองสองหอง อําเภอ 22 ทอน พรอมเทคอนกรีต

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ดาดปองกันการกัดเซาะ

บริเวณปากทอ จํานวน 2 

แหง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

66 กอสรางทอลอดกลมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ วางทอระบายน้ําคอนกรีต -            -            110,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก ขามลําหวยนอย คมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนรัง หมูที่ 11 ตําบล และปลอดภัย ศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - บานสวาง หมูที่ 3 2 แถวๆ ละ 10 ทอน รวม 

ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง 20 ทอน พรอมเทคอนกรีต

จังหวัดขอนแกน  ดาดปองกันการกัดเซาะ

บริเวณปากทอ จํานวน 1 

แหง 

67 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,014 -            -            420,000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โสกใหญ หมูที่ 5 - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 229 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย กวา 1,601 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน 

68 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 981 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตติดตอตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,865 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

69 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองคลองนอย หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 750 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย เมตร ยาว 231 ยาวรวม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 981 สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 4,865 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

70 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองคลองใหญ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก 581 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย เมตร ยาว 400 ยาวรวม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 981 สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 4,865 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

71 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 981 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตติดตอตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,865 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

72 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 981 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินกอง หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ปามะนาว - ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน กวา 4,865 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

73 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัน หมูที่ 14 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก 500 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง และปลอดภัย เมตร ยาว 481 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ้ไชย จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 981 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.80 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 4,865 

ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

74 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานขุมดิน หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 450 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล และปลอดภัย เมตร ยาว 531 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย ยาวรวม 981 เมตร สูงเฉลี่ย

จังหวัดขอนแกน 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 4,865 

ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

75 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานศิลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,200 -            -            485,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลในเมือง - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองหญาปลอง หมูที่ 4 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ ไมนอยกวา 624 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)

76 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 735 -            -            496,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ซําผักหวาน บานแวงใหญ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท กวา 3,645 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

77 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 735 -            -            496,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(เสนบะผึ้ง) บานแวงใหญ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท กวา 3,645 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากบานทุม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม - ตําบลบานเปด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 875 ตร.ม.

79 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 252 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนมวง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(หมูบานสินสุข) ตําบลศิลา - และปลอดภัย หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ขก ถ กวา 1,764 ตร.ม. 

10059 (โนนมวง-หนองปอ) พรอมตีเสนผิวจราจร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

80 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 890 -            -            3,975,000       -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสายบานหินตั้ง หมู 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - บานโสกมวง และปลอดภัย มีไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 7,120 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

81 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลโรงเรียน เพื่อใหมีน้ําสําหรับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 -            -            174,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําสําหรับ สํานักการชาง

พระยืนวิทยาคาร ตําบลพระยืน อุปโภค บริโภค  นิ้ว ลึก 45 เมตร จํานวน ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค และ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ที่เพียงพอ 1 บอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รอยละ 60 ทําการเกษตร

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดไมนอยกวา 1.0 

แรงมา 220 โวลท 1 เฟส 

82 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลโรงเรียน เพื่อใหมีน้ําสําหรับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 -            -            128,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําสําหรับ สํานักการชาง

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย อุปโภค บริโภค นิ้ว ลึก 40 เมตร จํานวน 1 ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค และ

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง ที่เพียงพอ บอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา รอยละ 60 ทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดไมนอยกวา 1.0 

แรงมา 220 โวลท 1 เฟส 

83 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลศูนย เพื่อใหมีน้ําสําหรับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 -            -            240,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําสําหรับ สํานักการชาง

เครื่องจักรกลองคการบริหารสวน อุปโภค บริโภค นิ้ว ลึก 90 เมตร จํานวน 1 ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค และ

จังหวัดขอนแกน ตําบลสําราญ ที่เพียงพอ บอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา รอยละ 60 ทําการเกษตร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดไมนอยกวา 1.5 

แรงมา 220 โวลท 1 เฟส
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 143 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ภายในโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เสริมเหล็กไมนอยกวา 858 

ตร.ม.

85 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            1,850,000       -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายจาก คมนาคมที่สะดวก 500 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 6 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2065 - เมตร ยาว 210 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองดู หมูที่ 9 ตําบลลอมคอม หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน นอยกวา 3,760 ตร.ม. 

86 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หัวหวย หมูที่ 12 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

87 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

88 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แหลงเกษตร บานหนองกาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เหลือง หมูที่ 2 ตําบลนาขา - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

89 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หัวนาเหนือ หมูที่ 6 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาสวรรค หมูที่ 11 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข กวา 1,756 ลบ.ม. 

4008 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

วิเวกธรรม บานหนองหญาปลอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทสาย 3115 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

91 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

92 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอตําบลนาขา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

93 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหญาขาวนก หมูที่ 10      คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - เขตตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,757 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

94 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทสาย 2013 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

95 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

96 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

97 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดอนพันชาติ หมูที่ 3 - บานโนน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สํานัก หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข กวา 1,756 ลบ.ม. 

4008 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

98 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

99 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 - บานนางาม หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

100 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

101 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม - บานหวยแลง หมูที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

102 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนงาม หมูที่ 2 - บานโคกสูงเหนือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 ตําบลนางาม - ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาขา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

103 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงชนบท 2013 เขาสู คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พื้นที่การเกษตรบานโคกสูงเหนือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลนางาม กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

104 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เขาสูพื้นที่ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

การเกษตร บานนางาม หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

105 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองมวง หมูที่ 12 - บานเขวา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 229 กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

106 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โพนเพ็ก หมูที่ 1 - บานแจง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

107 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 - บานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คําแคน จังหวัดขอนแกน กวา 1,757 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

108 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนคุต หมูที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

109 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหญาปลอง หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อางเก็บน้ําคําบอน ตําบลโพนเพ็ก - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

110 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสวาง หมูที่ 7 - โสกดินแดง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

111 ปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เกษตร บานหัวหวย หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองบัว และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8  ตําบลนางาม อําเภอ กวา 1,756 ลบ.ม. 

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

112 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา -  บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หัวฝาย หมูที่ 4  ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

113 ปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เกษตร บานนาขา หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สาย 3010 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

114 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองขาม หมูที่ 11 - บานหลุบคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

115 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขุมดิน หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2062 อําเภอมัญจาคีรี - เขต กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

116 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - บานทาสวรรค หมูที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

117 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

118 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตบานหนองตอ หมูที่ 3 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

119 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - บานหนองขาม หมูที่ 10 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

120 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอบานแฮด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

121 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดงเค็ง หมูที่ 5 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2062  อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

122 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสัมพันธ หมูที่ 15 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

123 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - เชื่อมสายบาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หินแตก - บานโสกน้ําขุน นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

124 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงหมายเลข 2284 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนแกนเทา หมูที่ 6 - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบล นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

นางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

125 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานโนนงาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลนางาม - ทางหลวง นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

หมายเลข 2248 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

126 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนแกนเทา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

127 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว (โสกหมาดหมอ) คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

128 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

129 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนงาม หมูที่ 1 ตําบลนาแพง นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 



3-44

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

130 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนพันชาติ หมูที่ 8,17 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานเสาเลา หมูที่ 9 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

131 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานปาดู หมูที่ 8 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

132 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยแลง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ตําบลคําแคน - บาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบล นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

นางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

133 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - อําเภอชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

134 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทช ขก 229 – บานหลุบคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

135 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเขวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

136 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4,16 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

137 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสํานัก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน- บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนพยอม หมูที่ 10 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

138 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

139 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนแสนสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - ทช คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก 4008 อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

140 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหัวชาง หมูที่ 8,13,16 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

141 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแปน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9,12 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

142 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนแสนสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

143 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนหมอน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1,11 ตําบลสวนหมอน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

144 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยหินเกิ้ง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - ทช ขก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

4008 อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

145 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลนางาม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

146 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทช ขก 4008 อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

147 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาใหญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9,14 ตําบลนาขา - ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

คําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

148 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองไห เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1,14 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

149 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองไห ตําบลหนองแปน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

150 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสัมพันธ หมูที่ 15 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

151 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

นาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

152 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระบุ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

153 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

154 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

155 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําคันโซ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลคําแคน- ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

156 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

157 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคํานอย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

158 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

159 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินแตก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

160 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

161 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

162 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวาง หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

163 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11  ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

164 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

165 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวเย็น หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลคําแคน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

166 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาสวรรค หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

167 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

168 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

169 ปรับปรุงพนังกั้นแมน้ําชี ชวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,620 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัวดีหมี หมูที่ 7 กวา 1,818 ลบ.ม. 

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

170 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงกลาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,125 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลบานโตน - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวง หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวดขอนแกน กวา 1,689 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

171 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนบอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,620 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอพระยืน - บานดอนเงิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลบานหวา กวา 1,818 ลบ.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

172 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,125 -            -            500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานโตน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอพระยืน – บานโนนสมบูรณ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ กวา 1,689 ลบ.ม. 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

173 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 -            -            492,000 -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบามขาม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 1,520 ลบ.ม. 

และตีเสนผิวจราจร

174 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวเย็น หมูที่ 11,16 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองสองหอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1,14 ตําบลนางาม กวา 7,920 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

175 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําคันโซ หมูที่ 6 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี กวา 7,920 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

176 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 768 -            -            364,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2013 อําเภอมัญจาคีรี กวา 5,760 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

177 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 845 -            -            348,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 9,14 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโจด หมูที่ 5 ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี กวา 5,492 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

178 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองขาม หมูที่ 10 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม นอยกวา 7,904 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

179 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหญาขาวนก หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - บานหนองไมตาย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลนาขา อําเภอ กวา 1,757 ลบ.ม. 

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

180 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนพันชาติ หมูที่ 17 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

181 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวฝาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลนาขา อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,757 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

182 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองบัว และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลนางาม กวา 1,757 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

183 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - เขตติดตอตําบลคําแคน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,757 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

184 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แกงครอ หมูที่ 2 ตําบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

185 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกอก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลสวนหมอน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทสาย 4008 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

186 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

187 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทาศาลา หมูที่ 2,10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาศาลา - บานหวยหินเกิ้ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

188 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน- คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

189 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

190 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหลากกหุง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน -  เขตบาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11ตําบลโพนเพ็ก กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

191 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

นาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

192 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หัวหวย หมูที่ 12 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

193 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

194 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แหลงเกษตร บานหนองกาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เหลือง หมูที่ 2 ตําบลนาขา - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

195 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หัวนาเหนือ หมูที่ 6 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาสวรรค หมูที่ 11 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข กวา 1,756 ลบ.ม. 

4008 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

196 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

วิเวกธรรม บานหนองหญาปลอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทสาย 3115 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

197 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

198 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอตําบลนาขา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

199 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหญาขาวนก หมูที่ 10      คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - เขตตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,757 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

200 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทสาย 2013 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

201 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

202 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

203 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดอนพันชาติ หมูที่ 3 - บานโนน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สํานัก หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข กวา 1,756 ลบ.ม. 

4008 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

204 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

205 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 - บานนางาม หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

206 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

207 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม - บานหวยแลง หมูที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

208 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนงาม หมูที่ 2 - บานโคกสูงเหนือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 ตําบลนางาม - ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาขา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน



3-70

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

209 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงชนบท 2013 เขาสู คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พื้นที่การเกษตรบานโคกสูงเหนือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลนางาม กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

210 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เขาสูพื้นที่ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

การเกษตร บานนางาม หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

211 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองมวง หมูที่ 12 - บานเขวา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 229 กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

212 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โพนเพ็ก หมูที่ 1 - บานแจง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

213 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 - บานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คําแคน จังหวัดขอนแกน กวา 1,757 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

214 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนคุต หมูที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

215 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหญาปลอง หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อางเก็บน้ําคําบอน ตําบลโพนเพ็ก - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

216 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสวาง หมูที่ 7 - โสกดินแดง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,757 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

217 ปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เกษตร บานหัวหวย หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองบัว และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8  ตําบลนางาม อําเภอ กวา 1,756 ลบ.ม. 

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

218 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา -  บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หัวฝาย หมูที่ 4  ตําบลนาขา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

219 ปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เกษตร บานนาขา หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สาย 3010 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

220 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองขาม หมูที่ 11 - บานหลุบคา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

221 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขุมดิน หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2062 อําเภอมัญจาคีรี - เขต กวา 1,756 ลบ.ม. 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

222 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - บานทาสวรรค หมูที่ 7 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

223 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

224 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตบานหนองตอ หมูที่ 3 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

225 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - บานหนองขาม หมูที่ 10 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

226 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอบานแฮด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

227 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดงเค็ง หมูที่ 5 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2062  อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,756 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

228 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสัมพันธ หมูที่ 15 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 1,756 ลบ.ม. 

229 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - เชื่อมสายบาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หินแตก - บานโสกน้ําขุน นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

230 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงหมายเลข 2284 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนแกนเทา หมูที่ 6 - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบล นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

นางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

231 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานโนนงาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลนางาม - ทางหลวง นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

หมายเลข 2248 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

232 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนแกนเทา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

233 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว (โสกหมาดหมอ) คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

234 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 - คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

235 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนงาม หมูที่ 1 ตําบลนาแพง นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

236 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนพันชาติ หมูที่ 8,17 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานเสาเลา หมูที่ 9 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

237 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานปาดู หมูที่ 8 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

238 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,056 -            -            499,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยแลง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ตําบลคําแคน - บาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบล นอยกวา 7,920 ลบ.ม.

นางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

239 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,580 -            -            9,995,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10119 แยก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท ขก.2079 - บาน และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กุดขอนแกน อําเภอภูเวียง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 28,640 ตร.ม. 

240 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 4,200 -            -            9,939,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10001 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสัมพันธ - บานหนองศาลา และปลอดภัย ไหลทางขางละ 0.50 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 29,400 ตร.ม. 

241 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,700 -            -            9,963,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10004 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเสาเลา - บานหวยแสง และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 29,600 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

242 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 -            -            9,976,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10022 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสะอาด - บานหนองตาไก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 0.50 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 28,000 ตร.ม. 

243 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,215 -            -            9,998,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10103 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกปากุง - บานหนองบัวนาค และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 25,720 ตร.ม. 

244 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,200 -            -            9,989,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโน - บานทุงใหญ และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 25,600 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

245 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,130 -            -            9,992,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10127 แยก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงทองถิ่น ขก ถ 10087 - และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัว อําเภอหนองสองหอง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 25,040 ตร.ม. 

246 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,130 -            -            9,992,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10087 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองสองหอง - บาน และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กุดหอยกาบ อําเภอหนองสองหอง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 25,040 ตร.ม. 

247 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 3,650 -            -            9,960,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10014 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสันติสุข - บานศรีอุบล และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 29,200 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

248 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร -            -            9,999,000       -                     -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10072 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลานาดี - บานกระเดื่อง และปลอดภัย 0.04 เมตร ไหลทางขางละ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  1 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 6

เมตร ยาว 1,940 เมตร

หนา 0.04 เมตร ไหลทาง

ขางละ 1 เมตร ความยาว

รวม 3,440 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

27,520 ตร.ม.

249 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. -             -                -                    499,800           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - โรงพยาบาลจิตเวช และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขอนแกนราชนครินทร - เขต 875 ตร.ม.

เทศบาลนครขอนแกน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

250 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวรรค หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก 165 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 209 (ขอนแกน -เชียงยืน) 53 ม. หนา 0.15 ม. รวม

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระยะทาง 218 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา

872 ตร.ม.

251 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 352 ม. -             -                -                    1,006,400        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บานบึงฉิม และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม 1,760 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

252 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 565 -             -                -                    3,234,500        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สาย ขก ถ 10059 บานโนนมวง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองปอ ตําบลศิลา และปลอดภัย (ไหลทางคอนกรีตขางละ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1 เมตร) หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา

4,520 ตร.ม. ตีเสนผิว

จราจรพรอมติดตั้งราง

ระบายน้ําสําเร็จรูป

253 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาเพียง หมูที่ 4 ตําบลสําราญ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 872 ตร.ม.

254 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง นอยกวา 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน



3-86

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

255 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหิน หมูที่ 22 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 นอยกวา 872 ตร.ม.

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน

256 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหิน หมูที่ 22 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1027 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 872 ตร.ม.

257 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงอีเฒา หมูที่ 5 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง นอยกวา 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน



3-87

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

258 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาแก หมูที่ 6 - บานบึงอีเฒา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลศิลา - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข ขก 1027 นอยกวา 872 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

259 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหิน หมูที่ 8 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง นอยกวา 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

260 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนยาง หมูที่ 16 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองหิน หมูที่ 8 ตําบลศิลา - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 นอยกวา 872 ตร.ม.

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

261 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 178 -             -                -                    499,800           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานศิลา หมูที่ 28 - บานหนองกุง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลศิลา - ถนนมิตรภาพ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 875 ตร.ม.

262 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 365 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโกทา หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - เขตเทศบาลนคร และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขอนแกน อําเภอเมือง นอยกวา 1,825 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร

263 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 168 -             -                -                    272,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานทาแก หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง นอยกวา 1,008 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

264 ขยายไหลทางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวไหลทางกวาง 1 เมตร -             -                -                    499,400           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก บานเตานอ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 784 เมตร หนา . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) คอนกรีตไมนอยกวา 784

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

265 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 -             -                -                    499,800           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน  - เขต และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง นอยกวา 875 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

266 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดงพอง หมูที่ 10 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานฮองเดื่อ หมูที่ 9 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บึงเนียม อําเภอเมือง นอยกวา 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

267 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานลาดนาเพียง หมูที่ 20 คมนาคมที่สะดวก 2,400 ม. หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโสกแต หมูที่ 7,8 ยาว 850 ม. หรือมีปริมาตร

ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง ลูกรังไมนอยกวา 1,690 

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

268 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองปง หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 750 ม. หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - เขตตําบลบานคอ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 1,045 ม.หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 4 กวาง 4 ม.

ยาว 700 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,695 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-91

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

269 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,227 ม. -                -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองปง หมูที่ 18 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สาย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานงิ้ว - บานโนนรัง) อําเภอเมือง กวา 1,678 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

270 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                436,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสาวะถี หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,800 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - เขตตําบลแดงใหญ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 600 ม.หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,480 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

271 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -                -                -                    441,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 16 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,000 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางลาดยาง (สาย ขก 3238 บาน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนกู - บานปาหวายนั่ง) ยาว 1,100 ม.หนา 0.10 ม.

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,502 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

272 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,260 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกอย หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา0.10 ม. หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - เขตตําบลบานคอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,695 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน)

273 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,260 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกอย หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา0.10 ม. หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - ทางลาดยาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,695 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สายบานทุม - บานหนองกอย) ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

274 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานงิ้ว เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. -             -             -                368,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 19 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางลาดยาง (สายบานงิ้ว - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกอย) อําเภอเมือง ยาว 1,000 ม.หนา 0.10 ม.

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 3 กวาง 3 ม.

ยาว 280 ม. หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 4 กวาง 3 ม.

ยาว 50 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,255 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

275 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                425,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหลุบ หมูที่ 4 ตําบลแดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,950 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลบานทุม อําเภอเมือง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ยาว 700 ม.หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 130 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,443 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

276 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทุม เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                452,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานทุม - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,600 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ยาว 350 ม.หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,534 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

277 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. -             -             -                484,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลบานทุม - ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 500 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แดงใหญ อําเภอเมือง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ยาว 1,560 ม.หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 1,200 ม.หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,645 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

278 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                432,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10,11 ตําบลบานทุม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,580 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 400 ม.หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 3 กวาง 4 ม.

ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม.

ชวงที่ 4 กวาง 3 ม.

ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,471 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

279 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,260 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงชนบท (สายบานทุม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสําราญ) - บานโคกลาม หมูที่ 2 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

280 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองเม็ก หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง - เขต และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง ยาว 900 ม.หนา 0.10 ม.

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 1,160 ม.หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,695 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

281 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวงโป เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานแกนเทา หมูที่ 7 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง ยาว 2,060 ม.หนา 0.10 ม.

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,695 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

282 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 15 ตําบลบานทุม - ทาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,600 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ลาดยาง (สาย ขก ถ 10061 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานมวง - บานสาวะถี) อําเภอเมือง ยาว 750 ม.หนา 0.10 ม.

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 1,100 ม.หนา 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,644 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

283 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                490,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหลุบ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,800 ม.หนา 0.10 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 อําเภอเมือง ยาว 1,400 ม.หนา 0.10 ม.

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,664 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

284 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            -               500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแก หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตร.ม. พรอมลงลูกรังกลบ

ไหลทางขางละ 0.20 ม.

285 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 226 ม. -             -             -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานอาจสามารถ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ 904 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

จังหวัดขอนแกน กลบไหลทางขางละ 0.20 ม.

286 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 453 ม. -                -                -               1,000,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองไฮ หมูที่ 6 ตําบลนาเพียง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชุมแพ - เทศบาลตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองแก อําเภอหนองเรือ 1,812 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

จังหวัดขอนแกน กลบไหลทางขางละ 0.20 ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

287 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมือง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชุมแพ - ตําบลหนองไผ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

288 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกอุดม หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังหินลาด - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

228 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

289 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทองหลาง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาหนองทุม - ทางหลวง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

290 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังหูกวาง หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ  - ตําบลวังหินลาด และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

291 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ - ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

292 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนโก หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นาหนองทุม - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

201 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

293 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนอยพรสวรรค หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาหนองทุม - ตําบล และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองเขียด อําเภอชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน

294 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองมวง หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนหัน - ทางหลวงหมายเลข 201 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

295 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(คุมหนองตุมนก) บานหวยบง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหนองไผ - ทางหลวง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

296 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานยอดหวย หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ - ตําบลวังหินลาด  และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

297 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดเข หมูที่ 1 ตําบลหนองไผ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

298 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองไฮ หมูที่ 6 ตําบลนาเพียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



3-102

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

299 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหวา หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเสาเลา - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

300 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 347 -                -                -               497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต บานวังยาวใหญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลนาหนองทุม และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,082 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ - ตําบลหวยมวง 

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

301 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 289 -                -            -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสาวเอ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เทศบาลตําบลหนองแก 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

302 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 174 -                -                -               497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเมือง หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนหัน - ตําบลวังหินลาด และปลอดภัย ไมนอยกวา 870 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

303 ปรังปรุงถนนลูกรัง บานวังชัย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -             -                -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 16 ตําบลวังชัย - ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,027 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

304 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,575 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลวังชัย - ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,047 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

305 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,560 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 17 ตําบลน้ําพอง - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039 น้ําพอง - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,035 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กระนวน อําเภอน้ําพอง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

306 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหินกองนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม. -             -                -                    446,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,828 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2039 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

307 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคํามืดเหนือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,570 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลคํามวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,043 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

308 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานกุดดุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,545 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล - ถนนสาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

น้ําพอง - พระธาตุขามแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,023 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ขก. 4007) อําเภอน้ําพอง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน    
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

309 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองหวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,350 ม. -             -                -                    456,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลทรายมูล - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,868 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

310 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาเรียง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,555 ม. -             -                -                    496,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5,9 ตําบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - บานโนนทอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,031 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลคํามวง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน

311 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาเรียง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,565 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลหนองกุง  - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,039 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

312 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาเรียง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -             -                -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - บานนาอางทอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,027 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลคํามวง อําเภอ ลบ.ม.(บดอัดแนน)

เขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน

313 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานมวงหวาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,560 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลมวงหวาน - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2109 น้ําพอง - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,035 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อุบลรัตน อําเภอน้ําพอง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

314 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนศรีสวัสดิ์ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -                -                    408,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลมวงหวาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2009 - ตําบลบานคอ อําเภอเมือง ยาว 900 ม.

จังหวัดขอนแกน ความยาวรวม 2,100 ม.

หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,669

ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

315 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนศรีสวัสดิ์ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -                -                    388,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลมวงหวาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,350 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลบานคอ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 650 ม.

ความยาวรวม 2,000 ม.

หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,589

ลบ.ม. (บดอัดแนน)

316 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําบง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,545 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลดงเมืองแอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,023 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

317 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 182 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลสะอาด คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนน ขก 4003 1,456 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

318 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 161 ม. -             -                -                    468,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกกลาง หมูที่ 8 ตําบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานนาเรียง หมูที่ 5 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 805 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

319 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหารจาง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 860 ตร.ม.

320 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 307 ม. -             -                -                    890,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหินกองนอย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน 1,535 ตร.ม.

หมายเลข 2
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

321 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,560 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานนาอางทอง หมูที่ 7 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,035 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

322 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยหินลาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,525 ม. -             -                -                    490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลพังทุย - บานคําบอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,007 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

323 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,540 ม. -             -                -                    493,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลพังทุย - บานดงเย็น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,019 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

324 ปรับปรุงถนนลูกรังบานศรีประเสริฐ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม ยาว 2,565 ม. -            -            -               498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลวังชัย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,039 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

325 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -             -                -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13 ตําบลบัวใหญ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,027 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(บดอัดแนน)

326 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 -            -            -                494,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกเลา หมูที่ 12 ตําบลบัวเงิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลหัวนาคํา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน กวา 850 ตร.ม.

327 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 199 -            -            -                577,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทากระเสริม หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทากระเสริม - ตําบลทรายมูล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน กวา 995 ตร.ม.

328 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 -            -            -                494,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขาม  หมูที่ 2 ตําบลบานขาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 850 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

329 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 400 ม. -             -             -                1,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนหวานไฟ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังเพิ่ม - เขตตําบลดงลาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน กวา 3,200 ตร.ม.

330 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานโคกปากุง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,060 ม. -                -                -                    495,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลสีชมพู - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,285 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

331 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,480 ม. -             -             -                494,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทองหลาง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสีชมพู - เขตตําบลบริบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,289 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

332 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,320 ม. -             -             -                494,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังโพน หมูที่ 6 ตําบลนาจาน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 1,206 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

333 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,320 ม. -             -             -                494,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาเจริญ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ 1,206 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน

334 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกกุง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,100 ม. -             -             -                496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลศรีสุข - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,302 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

335 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานลอมไผ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,100 ม. -             -             -                496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลศรีสุข - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,302 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

336 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,510 ม. -             -             -                493,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหาดสวรรค หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังเพิ่ม - เขตตําบลศรีสุข และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,305 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

337 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานทาชาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,510 ม. -             -             -                493,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลวังเพิ่ม - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,305 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

338 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานตาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลซํายาง - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,260 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

339 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานซํายาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,400 ม. -             -             -                492,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลซํายาง - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,248 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

340 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,400 ม. -             -             -                492,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองขี้ควาย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ 1,248 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

341 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหวยโจด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. -             -             -                491,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลหนองแดง - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,260 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

342 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. -             -             -                491,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานมิตรสัมพันธ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแดง - เขตตําบลศรีสุข และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,260 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

343 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. -             -             -                491,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองทุม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแดง - เขตตําบลศรีสุข และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,260 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

344 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,570 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซําจําปาเหนือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขต 1,336 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

345 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,200 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหาดทรายทอง หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน - เขตตําบลบริบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,344 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

346 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,570 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานอางทอง 1 หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน - เขตตําบลบริบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,336 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

347 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,200 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเขาสัพยา หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน - เขตตําบลบริบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,344 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

348 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาอุดม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,200 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลดงลาน - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,344 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

349 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดงลาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,570 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลดงลาน - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,336 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

350 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,520 ม. -             -             -                495,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคลองสมบูรณ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม - เขตตําบล และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองแดง อําเภอสีมชมพู 1,310 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน

351 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,500 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานใหม - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

352 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,500 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกจานนาดี หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานใหม - เขตตําบลภูหาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

353 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานศรีอุบล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,520 ม. -             -             -                495,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,310 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

354 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานทุงเชือก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,140 ม. -             -             -                495,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลภูหาน - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,318 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

355 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนงาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,530 ม. -             -             -                494,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลภูหาน - เขต คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซํายาง (รอยพระบาท) และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,315 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

356 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,500 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานใหมสามัคคี หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม - เขตตําบลดงลาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

357 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานอางทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,500 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน - เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

358 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 940 ม. -             -             -                150,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวรรค หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสีชมพู - เขตตําบลบริบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 394 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

359 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 243 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานดอนดั่ง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนดั่ง - บานหนองกุง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลคึมชาด กวา 1,458 ตร.ม.

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

360 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 244 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายจากทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก 207 - บานดอนขาวโพด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลหันโจด กวา 1,464 ตร.ม.

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

361 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานสวาง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลเมืองโดน กวา 1,440 ตร.ม.

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

362 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนทอน หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนดู - ทางหลวงชนบท สาย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก 4020(หนองสองหอง - นาเชือก) กวา 1,440 ตร.ม.

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

363 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหนองแสง คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดอนดู และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง - กวา 1,440 ตร.ม.

ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย

จังหวัดขอนแกน

364 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานขุมปูน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองไผลอม - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท สาย ขก 4032 กวา 1,440 ตร.ม.

(หนองสองหอง - นาโพธิ์)

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

365 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 408 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนธาตุ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลหนองแวงโสกพระ กวา 2,040 ตร.ม.

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

366 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 180 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ชวงที่ 2) สายบานโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลเพ็กใหญ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวทุง อําเภอพล 900 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

367 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 232 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยวานหอม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงนางเบา - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวทุง อําเภอพล 928 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

368 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -             -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ไมมีไหลทาง) ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2246 - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 บานโนนขา หมูที่ 5 นอยกวา 860 ตร.ม.

ตําบลโนนขา อําเภอพล

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

369 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 260 ม. -             -             -                600,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากบานปาพราว หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ไมมีไหลทาง) ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองมะเขือ - บานหวยโจด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลโนนขา อําเภอพล นอยกวา 1,040 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

370 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. -                -                -                    350,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนนาดี หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 ยาว 850 ม. หรือมี

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน  935.25 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

371 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานชีกกคอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,110 ม. -                -                -                    496,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13 ตําบลเมืองเพีย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ - บานดอนดู หมูที่ 9 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท 1,360.95 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

372 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,340 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวงไร หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - บานภูเหล็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลภูเหล็ก 864.30 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และดินถมหนา 0.50 ม.

ยาว 700 ม. หรือปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 1,372 

ลบ.ม.(บดอัดแนน)

373 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,120 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวหนอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง - บานดูโพธิ์ตาก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลเมืองเพีย 1,367.40 ลบ.ม.

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

374 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,070 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานขามเรียน หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย - บานโนนขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหัวหนอง 1,335.15 ลบ.ม.

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

375 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. -            -            -                700,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนขา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 126 ม.หนา 0.04 ม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ - และปลอดภัย ไมมีไหลทาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดูนอย หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง ชวงที่ 2 กวาง 4 ม.

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ยาว 420 ม.หนา 0.04 ม.

ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 2,436  

ตร.ม.

376 ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวางเฉลี่ย 4 ม. -                -                -                    473,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดูใหญ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว1,500 ม.หนา0.12 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดูนอย หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง เกลี่ยเรียบไมนอยกวา

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 763.20 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ)

378 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกกอง หมูที่ 2 ตําบลหินตั้ง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2301 อําเภอบานไผ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

379 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองดู หมูที่ 3 ตําบลปาปอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2301 อําเภอบานไผ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

380 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 208 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกโก หมูที่ 7 ตําบลแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 832 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

381 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 141 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแคนเหนือ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 846 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

382 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทอง หมูที่ 6 ตําบลหินตั้ง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง  ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

383 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวรรค หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองน้ําใส - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 23 อําเภอบานไผ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

384 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวหนอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนศิลา ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

385 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังหวา หมูที่ 8,11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

386 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,470 ม. -             -                -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนางขวัญ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย - ตําบลหัวหนอง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 764 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

387 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 256 ม. -             -                -                    826,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานผักหวาน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานลาน - ตําบลหินตั้ง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 1,280 ตร.ม.

388 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,380 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวางดอนดู หมูที่ 9 ตําบลบานเม็ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน นอยกวา 8,970 ลบ.ม.

เชื่อมเขตอําเภอบานแทน เกลี่ยเรียบ

จังหวัดชัยภูมิ

389 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000  เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเม็ง - ปาสงวนภูเม็ง เชื่อม และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร

จังหวัดขอนแกน ยาว 380 เมตร ถมสูง

เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,380 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

390 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,380 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ตอนที่ 2) บานเม็ง หมูที่ 14 - คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สระหนองเม็ก ตําบลบานเม็ง - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลยางคํา นอยกวา 8,970 ลบ.ม.

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ

391 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,380 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทัน - บานหินลาด หมูที่ 12 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ นอยกวา 8,970 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน    เกลี่ยเรียบ

392 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,380 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 - กั้นแนว คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตปาสาธารณประโยชน บาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยมวง หมูที่ 9 ตําบลโนนทัน - นอยกวา 8,970 ลบ.ม.

บานโนนหินแห หมูที่ 8 ตําบล เกลี่ยเรียบ

โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

393 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,200 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนกเขียน หมูที่ 21 คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท ขก 4021 เชื่อม นอยกวา 9,000 ลบ.ม.

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง เกลี่ยเรียบ

จังหวัดขอนแกน

394 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ศูนยปฏิบัติธรรมบานหนองโน คมนาคมที่สะดวก ยาว 430  เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 - วัดปาภูเม็งทอง ตําบล และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร ชวงที่ 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเม็ง - เชี่อมตําบลยางคํา กวาง 5 เมตร ยาว 440

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร

ยาว 500  เมตร ถมสูง

เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,370 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

8,980 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ



3-130

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

395 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

กั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน คมนาคมที่สะดวก ยาว 560  เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุง หมูที่ 4 ตําบล และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร ชวงที่ 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเม็ง - บานหนองเรือ หมูที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 525

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1.45 

จังหวัดขอนแกน เมตร รวมความยาว 

1,085 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

9,052 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

396 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,380 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายรอบฝายคึกฤทธิ์ บานหินลาด คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง อําเภอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองเรือ - เชื่อมตําบลสงเปอย นอยกวา 8,970 ลบ.ม.

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

397 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทัน อําเภอหนองเรือ - เชื่อม และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร

จังหวัดขอนแกน ยาว 380 เมตร ถมสูง

เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,380 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

398 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,900 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนคอม หมูที่ 6 ตําบลยางคํา คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.75 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ปาสงวนภูเม็ง ตําบลบานเม็ง และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ถมไมนอยกวา 8,797 

ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

399 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 - บานหวา คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลโนนทัน - บาน และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนหินแห หมูที่ 8 ตําบล ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร

โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ ยาว 980 เมตร ถมสูง

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,380 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

400 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,380 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองผือ หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานผือ - อางเก็บน้ําหางเขื่อน และปลอดภัย เมตร หรือมีปริมาตรดิน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อุบลรัตน อําเภอหนองเรือ ถมไมนอยกวา 8,970

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

401 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว1,380 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายเลียบอางเก็บน้ํา บานหนองผือ คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 - บานโพธิ์ตาก หมูที่ 4,10 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานผือ - อางเก็บน้ําหางเขื่อน 8,970 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

อุบลรัตน อําเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแกน

402 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 - แหลง คมนาคมที่สะดวก ยาว 470 เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เกษตรตําบลโนนทัน - บานดอนหัน และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลโนนสะอาด ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ยาว 730 เมตร ถมสูง

เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,200 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

9,000 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ



3-134

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

403 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายขางโรงเรียนบานรองสมอ คมนาคมที่สะดวก ยาว 780  เมตร ถมสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน -  บาน และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร ชวงที่ 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกกลาง หมูที่ 5 ตําบลโนนสะอาด กวาง 5 เมตร ยาว 480

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร

ยาว 100  เมตร ถมสูง

เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ

ยาว 1,360 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

404 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองโพน หมูที่ 4 นอยกวา 795 ลบ.ม.

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง เกลี่ยเรียบ พรอมลงดินถม

จังหวัดขอนแกน สูงเฉลี่ย 0.75 ม. หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

5,697 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

405 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,600 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ 6, 17 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหลงเกษตรตําบลโนนทอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ - บานโคกไมงาม นอยกวา 1,272 ลบ.ม.

หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร เกลี่ยเรียบ พรอมลงดินถม

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน สูงเฉลี่ย 0.75 ม. หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

3,473 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

406 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังวัดปา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 830 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

นันทิกวัน บานทาลี่ หมูที่ 7 - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กงกลาง หมูที่ 2 ตําบลบานกง - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 นอยกวา 659 ลบ.ม.

ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ เกลี่ยเรียบ พรอมลงดินถม

จังหวัดขอนแกน สูงเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 6,225

ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

407 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลยางคํา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางลาดยาง อบจ.สาย ขก ถ. และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

10008 (บานยางคํา - บานเม็ง) นอยกวา 728 ลบ.ม.

เชื่อมตําบลบานเม็ง อําเภอ เกลี่ยเรียบ

หนองเรือ จังหวัดขอนแกน

408 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานนางิ้ว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,175 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 12 - บานดอนคอม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลยางคํา - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก. 2013 ตําบลจระเข นอยกวา 611 ลบ.ม.

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ

409 ปรับปรุงถนนหินคลุกบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,450 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองโน หมูที่ 8 - ปาสงวนภูเม็ง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - บานดอนหัน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ นอยกวา 754 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

410 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานนาหวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 - ทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2187 ตําบลบานเม็ง - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองไฮ หมูที่ 9 ตําบล นอยกวา 780 ลบ.ม.

หนองเรือ จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ

411 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,410 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสระ หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเม็ก  หมูที่ 5 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานกง - ทางหลวงชนบท ขก นอยกวา 733 ลบ.ม.

2079 ตําบลหนองเรือ เกลี่ยเรียบ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

412 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานกงเกา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,375 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 - บานดอนโมง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานกง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 เชื่อมเขตเทศบาล นอยกวา 715 ลบ.ม.

ตําบลดอนโมง อําเภอหนองเรือ เกลี่ยเรียบ

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

413 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานเปอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,530 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลโนนทัน - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินลาด หมูที่ 12 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ นอยกวา 795 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ

414 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานรองสมอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,530 -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน - บาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองลุมพุก หมูที่ 6 ตําบล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ นอยกวา 795 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน เกลี่ยเรียบ

415 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองสระ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว  1,200 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานกง - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหัวนา หมูที่ 3 ตําบลจระเข 954 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน พรอมลงดินถมสูงเฉลี่ย

0.95 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 4,950

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

416 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแสง หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 1,280 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานผือ - ดอนปูตา - บานกงเกา และปลอดภัย เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลบานกง อําเภอ ยาว 100 เมตร ถมสูงเฉลี่ย

หนองเรือ จังหวัดขอนแกน 1 เมตร รวมความยาว 

1,380 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 8,970 

ลบ.ม. (เกลี่ยรียบ)

417 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 244 ม. -                -                -                    700,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนราศรี หมูที่ 18 - คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําไฮ หมูที่ 3 ตําบลหนองโก - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 1,220 ตร.ม.

ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2

418 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 135 -            -            -                400,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกเสี้ยว หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยโจด - บานผักหนาม หมูที่ 4 และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 675 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

419 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยโจด หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยโจด - บานเวียงแกว หมูที่ 2 และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 855 ตร.ม.

420 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 135 -            -            -                400,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสะอาด หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยโจด - บานเวียงแกว และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 765 ตร.ม.

421 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานประชาชื่น  หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองโน - บานหนองโก และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหนองโก คอนกรีตไมนอยกวา

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 846 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

422 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10069 บานหนองโน - บานทุงใหญ และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.20  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดโงง หมูที่ 3 บานนาเลาะ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

หมูที่ 4 ตําบลหนองโน อําเภอ ไมนอยกวา 860 ตร.ม.

กระนวน จังหวัดขอนแกน

423 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทาคันโท) - บานคํามืด หมูที่ 3 - เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

บานฝาง หมูที่ 1 ตําบลบานฝาง ไมนอยกวา 855 ตร.ม.

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

424 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกุงใหญ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง สวนปาดงซํา - บานหลุบเลา เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

หมูที่ 5 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง ไมนอยกวา 855 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

425 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานศรีเวียงชัย หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงใหญ - บานโคกสะอาด และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลหวยโจด คอนกรีตไมนอยกวา 846

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

426 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเวียงแกว หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงใหญ - บานโสกเสี้ยว และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลหวยโจด เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 846 ตร.ม.

427 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําตานา หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หัวนาคํา - บานหัวหนอง หมูที่ 2 และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 855 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

428 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาโปง หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หัวนาคํา - บานโคกกลาง หมูที่ 3 และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหวยยาง อําเภอกระนวน คอนกรีตไมนอยกวา 860

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

429 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -             -             -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคํามืด หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานฝาง - บานผักแวน หมูที่ 5 และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

จังหวัดขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 855

ตร.ม.

430 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -             -             -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) - และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานปาชาติ หมูที่ 8 - บาน 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

ชัยเจริญ หมูที่ 9 ตําบลบานฝาง คอนกรีตไมนอยกวา 855 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.



3-144

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

431 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 -             -             -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) - และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองแวงเปง หมูที่ 4 ตําบล 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

บานฝาง อําเภอกระนวน คอนกรีตไมนอยกวา 855

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

432 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 -             -             -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงใหญ - บานแสนสุข และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหวยโจด 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 840 

ตร.ม.

433 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทาคันโท) - บานนาโปง หมูที่ 7 - คอนกรีตไมนอยกวา 860

บานจอดบึง หมูที่ 8 ตําบลหัวนาคํา ตร.ม.

อําเภอกระเนวน จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

434 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาลาด หมูที่ 5 ตําบลหัวนาคํา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม

(ตอนกระนวน-ทาคันโท) นอยกวา 846 ตร.ม.

435 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 246 -            -            -                1,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางลูกรังขางละ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10069 บานหนองโน - ทุงใหญ และปลอดภัย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ชวงบานกุดโงง) หมูที่ 3 ตําบล คอนกรีตไมนอยกวา

หนองโน อําเภอกระนวน 1,722  ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

436 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 570 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 661 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

437 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานจอมบึง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,480 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลสีชมพู - สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10024 บานหนองตาไก - บาน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ผาน้ําเที่ยง อําเภอสีชมพู 1,289 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน

438 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานหนองแสง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,320 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตตําบลวังหินลาด และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 1,206 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

439 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานศรีสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 3,100 ม. -             -                -                    496,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13 - เขตตําบลบานใหม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,302 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

440 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -             -                -                    491,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหวานไฟ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังเพิ่ม - เขตตําบลบานใหม และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 1,300 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

441 กอสรางถนนดินลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 810 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกใหญ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง - บานน้ําซับ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว 643 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน พรอมถมดินคันทางสูงเฉลี่ย

0.35 ม. หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 1,786

ลบ.ม. (บดอัดแนน)

442 กอสรางถนนดินลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 810 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโพนงาม หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ชวงปาชา) - สะพานฝายคึกฤทธิ์ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย กวา 643 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน พรอมถมดินคันทางสูงเฉลี่ย

0.35 ม. หรือมีปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 1,786 

ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

443 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,045 ม. -             -             -                802,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลกานเหลือง คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอแวงนอย - เขต และปลอดภัย 0.15 ม.(บดอัดแนน) หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 2,420 ลบ.ม.

444 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

445 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสํานัก หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานโนนพยอม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลสวนหมอน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

446 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนเขวา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

447 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062  อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

448 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

449 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

450 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี ยาว 1,021 ม.

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,221 ม. หนา

0.15 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,765 

ลบ.ม. (บดอัดแนน)

451 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาจาน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

452 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานหวยหินเกิ้ง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

453 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

454 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

455 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตออําเภอแกงครอ 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดชัยภูมิ

456 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโพนเพ็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - บานขาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)



3-152

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

457 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลสวนหมอน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

458 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

459 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงชนบทหมายเลข 4008 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไห หมูที่ 1 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

460 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองโน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานสงแดง หมูที่ 4 ตําบลนาแพง 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

461 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ทางหลวงแผน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดินหมายเลข 2062 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

462 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2062 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเขวา หมูที่ 6 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

463 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

464 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงชนบทหมายเลข 4008 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนแสนสุข หมูที่ 10 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

465 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนแสนสุข หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง เขตติดตอตําบลโคกสําราญ 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

466 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหลุบคา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอบานหนองเตา หมูที่ 5 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

467 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - เขตตําบล และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนพะยอม อําเภอชนบท 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

468 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงแผนดิน 229 - บานขุมดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

469 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

470 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาใหญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลนาขา - ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

471 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยแลง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

472 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานไสไก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระยืน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

473 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 820 ม. -             -             -                183,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงชนบทสายขามปอม - คําแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานทาเกษม หมูที่ 11 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 651 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน



3-157

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

474 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานศิลาทิพย หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

475 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินเหิบ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

476 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานพระยืน หมูที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองคู หมูที่ 5 ตําบลพระยืน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน



3-158

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

477 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาลอม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

478 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนบอ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

479 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองอีเลิง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

480 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหินตั้ง หมูที่ 7 ตําบลโนนฆอง คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานฝาง - ตําบลจระเข และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

481 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหินกอง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

482 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนฆอง หมูที่ 2,10 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

483 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหินฮาว หมูที่ 4 ตําบลโนนฆอง คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

484 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําหัวชาง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

485 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสรางแกว หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

486 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองคลองนอย หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 750 ม. ชวงที่ 2 ขนาด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 162 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ยาวรวม 912 ม. สูงเฉลี่ย

จังหวัดขอนแกน 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

487 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังโพน หมูที่ 6 ตําบลปามะนาว คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

488 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองคลองใหญ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 ม. ชวงที่ 2 ขนาด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 311 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน ยาวรวม 911 ม. สูงเฉลี่ย

จังหวัดขอนแกน 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

489 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. -                -                -                    995,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทาสวรรค หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,306 ม. ลูกรังหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - บานหวยหินเกิ้ง และปลอดภัย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก ไมนอยกวา 1,410 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 ม.

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 5,485 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

490 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโจดใหญ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน - ตําบลขามปอม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

491 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงเกา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน - ตําบลพระบุ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

492 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโตน หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน - ตําบลพระบุ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

493 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวง - ตําบลบานโตน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

494 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโจดใหญ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน - ตําบลหนองแวง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

495 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโจด หมูที่ 7 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

496 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานหัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลกุดเคา - ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

497 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาแพง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง - ตําบลบานโคก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

498 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

229 จังหวัดขอนแกน

499 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกนาดี หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก - ตําบลซับสมบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

500 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสวาง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซับสมบูรณ - บานโคกสงา และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลบานโคก ยาว 1,126 ม. ยาวรวม 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 2,226 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

501 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนทัน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลวังแสง อําเภอชนบท 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

502 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดลอบ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง บานโคกพระ หมูที่ 4 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท

จังหวัดขอนแกน

503 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงกลาง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน - ตําบลหนองแวง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

504 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโนนแสนสุข หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

505 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

506 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

507 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโนนสวาง หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

508 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานหนองไห และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลหนองแปน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

509 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

510 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโนนสวาง หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

511 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานทาศาลา หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

512 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานไสไก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

513 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองบัวเย็น หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

514 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโนนงาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - เขตติดตอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

515 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองโจด หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - เขตติดตอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

516 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานเหลาใหญ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานโนนงาม หมูที่ 2 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

517 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานเหลาใหญ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองขาม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลคําแคน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

518 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง  ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

519 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ยาว 450 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก.2013 บานหนองสองหอง และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา ยาว 462 ม. ยาวรวม

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

520 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

521 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสองหอง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ

จังหวัดชัยภูมิ

522 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก.2013 บานหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลนางาม 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน - 

เขตติดตอ ตําบลหนองคู 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ

523 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยแลง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ตําบลบานเตา อําเภอบานแทน

จังหวัดชัยภูมิ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

524 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนอยกลาง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลปามะนาว 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

525 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

526 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยแลง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแนน)



3-173

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

527 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแปน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง บานชีกกคอ หมูที่ 7 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ

จังหวัดขอนแกน

528 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 585 ม. -                -                1,985,000       1,985,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขก ถ 10006 บานน้ําซํา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสะอาด อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 3,510 ตร.ม.

529 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 181 ม. -            -            410,000          410,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเขาวง หมูที่ 5 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 724 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกมน  อําเภอน้ําหนาว ตร.ม.

จังหวัดเพชรบูรณ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

530 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังมน หมูที่ 4 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

531 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

532 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 146 ม. -            -            497,000          497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนตาเหล็ก หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - บานสองคอน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 876 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลนาฝาย ตร.ม.

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

533 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 146 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 876 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

534 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แหลงทองเที่ยวน้ําตกตาดฟา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

535 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังเจริญ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

536 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 220 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาน้ําซํา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน - ตําบลโนนคอม และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

537 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 146 ม. -            -            497,000          497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปากลวย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนคอม - บานสวางโนนสูง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน 876 ตร.ม.

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

538 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 146 ม. -            -            497,000          497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนคอม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนคอม - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 876 ตร.ม.

539 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 438 ม. -            -            1,486,000       1,486,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาฝายเหนือ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาบ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 2,628 ตร.ม.

540 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซําเปบ หมูที่ 6 ตําบลนาฝาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

541 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยถ้ําเตา หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.



3-177

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

542 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานฝายตาสวน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

543 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 457 ม. -                -                1,552,000       1,552,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานภูผามาน หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 2,742 ตร.ม.

544 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 146 ม. -                -                497,000          497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยมวง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 876 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

545 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง  ตําบลโคกมน อําเภอน้ําหนาว 880 ตร.ม.

จังหวัดเพชรบูรณ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

546 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยเตย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

547 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 220 ม. -                -                497,000          497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซําภูทองเหนือ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

548 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -            -            497,000          497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเขาวง หมูที่ 5 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

549 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 146 ม. -                -                497,000          497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังกกแกว หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - แหลงทองเที่ยว และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 876 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูตาหลอ อําเภอภูผามาน ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

550 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 220 ม. -            -            497,000          497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเซินใต หมูที่ 3 ตําบลโนนคอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

551 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 207 ม. -            -            467,000          467,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานผาน้ําทิพย หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 828 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

552 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. -                -                496,000          496,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยซอ หมูที่ 9 ตําบลหวยมวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 880 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

553 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. -            -            440,000          440,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานฝายตาสวน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,000 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - ตําบลหวยมวง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ยาว 980 ม.  หนาเฉลี่ย

0.10 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 1,250 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

554 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,810 ม. -            -            416,000         416,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง - ตําบลวังสวาบ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)



3-181

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

555 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเขาวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. -            -            493,000         493,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก ถมดินบางชวง ยาว 850 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทุงพระ อําเภอคอนสาร 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม

จังหวัดชัยภูมิ นอยกวา 1,945 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุก 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

556 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนคอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 .ม ยาว 1,760 ม. -                -            323,000          323,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลโนนคอม - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 915 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

557 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 584 ม. -             -             1,000,000       1,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10007 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทากระบือ - บานวังสวาบ และปลอดภัย หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา

4,088 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

558 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 338 ม. -             -             500,000          500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหวยถ้ําเตา หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 2,028 .ตร.ม.

559 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 338 ม. -             -             500,000          500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานซําภูทองใต หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 2,028 .ตร.ม.

560 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 338 ม. -             -             500,000          500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานทรัพยสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหวยมวง - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน 2,028 .ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

561 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานพระยืน หมูที่ 14 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พระยืน อําเภอพระยืน - บาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองคลองใหญ หมูที่ 7 ตําบล กวา 835 ตร.ม. 

ปามะนาว อําเภอบานฝาง

จังหวัดขอนแกน

562 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานชาด หมูที่ 9 ตําบลขามปอม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานพระยืน หมูที่ 1 ตําบลพระยืน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน กวา 835 ตร.ม. 

563 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวง หมูที่ 1  ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวง - บานโจดใหญ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน กวา 835 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

564 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโตน หมูที่ 9 ตําบลบานโตน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทางาม หมูที่ 6 ตําบลพระบุ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน กวา 835 ตร.ม. 

565 กอสรางถนนลูกรัง บานดงกลาง เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลบานโตน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,466 ม. สูงเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3 และปลอดภัย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน ไมนอยกวา 762 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) งานดินถมสูง

เฉลี่ย 1 ม. ยาว 1,400 ม.

หรือมีปริมาตรดินถมไม

นอยกวา 10,360 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ)

566 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปาหมอ หมูที่ 6 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานบอแก หมูที่ 4 ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขามปอม อําเภอพระยืน กวา 835 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

567 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,212 ม. -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โจดใหญ หมูที่ 3 ตําบลบานโตน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,758 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

568 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,212 ม. -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองทุงมน หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขามปอม - บานปาสาน หมูที่ 10 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,758 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

569 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงกลาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,212 ม. -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลบานโตน  - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวง หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,758 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

570 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง - บาน คมนาคมที่สะดวก 300 ม. ชวงที่ 2 กวาง 3 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขามปอม หมูที่ 1 ตําบลขามปอม และปลอดภัย ยาว 100 ม. ชวงที่ 3 กวาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 5 ม. ยาว 200 ม.  ชวงที่ 4

กวาง 4 ม. ยาว 600 ม. 

ชวงที่ 5 กวาง 3 ม. ยาว

100 ม. ชวงที่ 6 กวาง 5 ม.

ยาว 1,100 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,758 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

571 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนตุน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,212 ม. -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง  อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พระยืน - บานหนองทุม หมูที่ 3 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,758 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหวา อําเภอเมือง ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

572 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานบอทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,212 ม. -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลขามปอม อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พระยืน - บานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,758 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

573 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโพธิ์ทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,212 ม. -             -                -                    492,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลขามปอม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัน หมูที่ 3 ตําบลพระบุ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,758 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

574 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 ม. -             -                -                    800,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินฮาว หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 295 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2297 อําเภอเปอยนอย กวา 1,475 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

575 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 280 ม. -            -            -                495,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหวยหวา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. ไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลโนนฆอง - และปลอดภัย ขางละ 1 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานคําหัวชาง หมูที่ 2 พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 1,768 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

576 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 209 ม. -            -            -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานฝาง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - บานหวยหวา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลโนนฆอง นอยกวา 1,254 ตร.ม.

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

577 กอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 650 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานเหลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานฝาง - บานดอนเงิน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบานหวา 702 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินถมไม

นอยกวา 2,210 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

578 กอสรางถนนลูกรัง หนาวัดปาคีรีวัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 550 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปากชอง หมูที่ 5 ตําบลโคกงาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานบะยาว หมูที่ 9 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง 704 ลบ.ม. และถมดินสูง

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

2,145 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

579 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกงาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,530 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลโคกงาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานฝาง - เขตอุทยาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

น้ําพอง ตําบลบานผือ 1,835.60  ลบ.ม.

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

580 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -                -            -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชนบท ขก 4064 บานนาฝาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 380 ม.หนา 0.20 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ถึงอุทยานแหงชาติน้ําพอง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ ยาว 378 ม.หรือมีปริมาตร

จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 743.04

ลบ.ม.(บดอัดแนน) และ

ดินถมหนา 0.50 ม. หรือ

มีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 2,388.20 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

581 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 238 ม. -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานฝาง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานมวงโป หมูที่ 4 ตําบลสาวะถี กวา 1,428 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

582 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองไฮ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,650 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลปอแดง - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หันแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแทน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,311 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

583 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคุมกกโก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,550 -             -                -                    450,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลชนบท - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 1,232 ลบ.ม

บดอัดแนน

584 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาขามเปย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,725 -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลชนบท อําเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานขามเรียน หมูที่ 3 และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 1,371 ลบ.ม.บดอัดแนน

จังหวัดขอนแกน



3-192

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

585 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,825 -             -                -                    550,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดเพียขอมเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเพียขอม - ตําบลหวยแก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 1,451 ลบ.ม.

บดอัดแนน

586 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาหนองทุม หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแทน  - บานรองดูก และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลกุดเพียขอม 875 ตร.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

587 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยแก หมูที่ 2 ตําบลหวยแก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหูลิง หมูที่ 2 ตําบลวังแสง และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 875 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

588 ปรับปรุงถนนลูกรังบานดงบัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,140 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 - หนองจอกแหลงเกษตร คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอ และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตําบล 906 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

สะอาด อําเภอน้ําพอง พรอมถมดินปริมาตรไม

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 1,840 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) และวางทอ

ระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3

ขนาด ∅ 0.60 ม. จํานวน

18 ทอน 

589 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขก.ถ. 99-002 บานโคกสูง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก 2,070 เมตร หนา 0.15 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอ และปลอดภัย เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขาสวนกวาง - เชื่อมถนนสาย ยาว 1,140 เมตร หนา 

ขก.ถ. 99-003 ตําบลศรีสุขสําราญ 0.15 เมตร รวมความยาว 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 3,210 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 2,070

ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

590 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหลาหมากพริก บานทุงบอ หมูที่ คมนาคมที่สะดวก 1,560 เมตร หนา 0.15  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

14 - บานดงบัง หมูที่ 4 ตําบล และปลอดภัย เมตร พรอมวางทอระบาย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเมืองแอม - เชื่อมเขตตําบล น้ํา คสล.มอก. ชั้น 3

เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาด ∅ 0.40 ม. จํานวน

จังหวัดขอนแกน 18 ทอน  ชวงที่ 2 กวาง

4 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร รวม

ความยาว 1,860 เมตร

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

1,199 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,090 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

591 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

มิตรภาพ บานดงเรือง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 1,980 เมตร หนา 0.15 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคํามวง - เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง ยาว 620 เมตร หนา 0.15 

จังหวัดขอนแกน เมตร รวมความยาว 2,600

เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 2,066 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

592 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,100 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวงชนบท 1065 ชวงบาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทอง หมูที่ 5 - อางเก็บน้ําหวย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โปรงนก ตําบลคํามวง อําเภอ กวา 1,669 ลบ.ม. 

เขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตําบล (บดอัดแนน)

น้ําพอง อําเภอน้ําพอง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

593 ปรับปรุงถนนลูกรังบานนาโพธิ์ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,420 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลนางิ้ว - แหลงเกษตร คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงเมืองแอม - บาน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คําสมบูรณ หมูที่ 10 ตําบล กวา 1,923 ลบ.ม. 

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

594 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,420 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 - บานนาโพธิ์ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เชื่อมเขต กวา 1,923 ลบ.ม. 

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (บดอัดแนน)

595 ปรับปรุงถนนลูกรังบานนาคอ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 - บานเขาสวนกวาง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 1,710 เมตร หนา 0.15 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเขาสวนกวาง - เชื่อมเขต และปลอดภัย เมตร ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง ยาว 660 เมตร หนา 0.15

อําเภอเขาสวนกวาง เมตร รวมความยาว 2,370 

จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 1,883 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

596 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 336 -            -            -                1,000,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คุมโสกอีดาง บานหัวหนอง หมูที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอ และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - 1,680 ตร.ม. พรอมวางทอ

เชื่อมเขตอําเภอโนนสะอาด ระบายน้ํา คสล.

จังหวัดอุดรธานี มอก.ชั้น 3 ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร

จํานวน 7 ทอน

597 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 209 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คุมเผาถาน บานโคกสวาง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคํามวง (เขตเทศบาลตําบล และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขาสวนกวาง) - เชื่อมเขตตําบล 836 ตร.ม. 

เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

598 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 138 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง - และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบล 828 ตร.ม. 

ศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน

จังหวัดขอนแกน

599 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร ยาว 209 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2 ขางรานขายรถมือสอง และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานทางพาด หมูที่ 11 836 ตร.ม. 

ตําบลคํามวง (เขตเทศบาลตําบล

เขาสวนกวาง) - เชื่อมตําบล

เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน



3-199

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

600 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร ยาว 209 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คุมสุริโยทัย บานหนองตะนา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลเขาสวนกวาง - ถนน และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางไปสวนสัตวขอนแกน อําเภอ 836 ตร.ม. 

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน -

เชื่อมเขตอําเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี

601 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร ยาว 209 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายขางวัดพระพุทธบาทเขานอย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสวาง หมูที่ 8 ตําบล และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คํามวง (เขตเทศบาลตําบล 836 ตร.ม. 

เขาสวนกวาง) - เชื่อมเขตตําบล

คํามวง อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน



3-200

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

602 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร ยาว 209 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทางพาด หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

คํามวง (เขตเทศบาลตําบล และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขาสวนกวาง) - ทางหลวงแผนดิน 836 ตร.ม. 

หมายเลข 2 ตําบลเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน

603 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 169 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคํานางปุม หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง (หลัง อบต.) - บาน และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเรือง หมูที่ 1 ตําบลคํามวง 845  ตร.ม. 

อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

604 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 172 . -            -               499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนหญานาง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนชาง - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4008 อําเภอเมือง 860 ตร.ม. 

 จังหวัดขอนแกน 

605 ปรับปรุงถนนลูกรังบานวังหิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร   ยาว 1,200 . -            -               500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลทาพระ - เทศบาล คมนาคมที่สะดวก เมตร  ลูกรังหนา 0.10 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง และปลอดภัย เมตร (บดอัดแนน) หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

732 ลบ.ม.

606 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 500 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดีหมี หมูที่ 18 ตําบลทาพระ - คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง และปลอดภัย (บดอัดแนน) พรอมวางทอ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅
0.80x1 เมตร จํานวน

16 ทอน หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 305 ลบ.ม.



3-202

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

607 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร   ยาว 170 . -            -               500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวสระ หมูที่ 6 ตําบลดอนชาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองเตา หมูที่ 9 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหวา อําเภอเมือง กวา 850 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

608 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 650 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2133 - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหอย หมูที่ 7 และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 338 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน พรอมถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 2,080 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

609 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานโคกเจริญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 950 ม. -             -                -                    290,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานโคก อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาคํา จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2133 589 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)



3-203

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

610 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,970 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2133 - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองคลอง หมูที่ 4 และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 1,024 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน

611 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานศาลาดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,970 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลขนวน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองนาคํา - เขตตําบล และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเรือ อําเภอภูเวียง 1,021 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน

612 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสนฝายยาว 15 ม. -             -                -                    850,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา ชวงบานเหลาขาด หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

613 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสนฝายยาว 10 ม. -             -                -                    650,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แสง ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนดู  อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึงบานหวยแร หมูที่ 7 ตําบล

วังมวง อําเภอเปอยนอย

จังหวัดขอนแกน

614 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสนฝายยาว 13 ม. -             -                -                    650,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แสง ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนดู  - บานโนนทอน และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลดอนดู อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

615 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสนฝายยาว 15 ม. -             -                -                    850,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา ชวงบานหันโจด หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน



3-205

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

616 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสนฝายยาว 13 ม. -             -                -                    750,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา ชวงบานโคกสูง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเม็ก อําเภอ และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

617 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองมะเขือ หมูที่ 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 845 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

618 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดง หมูที่ 6 ตําบลโคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 845 ตร.ม.

619 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสําราญ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด 845 ตร.ม.

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน



3-206

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

620 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามเปย หมูที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 845 ตร.ม.

621 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายดิน 2 845 ตร.ม.

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

622 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดง หมูที่ 15 ตําบลโคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 845 ตร.ม.

623 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2 845 ตร.ม.

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน



3-207

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

624 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางพัฒนา หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามปอม หมูที่ 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด 845 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน - อําเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

625 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 987 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานขอนสัก หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด และปลอดภัย พื้นที่ดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขตติดตอ 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม (ชวงที่ 2)

626 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 987 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานขอนสัก หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด และปลอดภัย พื้นที่ดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมเขตติดตอตําบลภูเหล็ก 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

(ชวงที่ 2)



3-208

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

627 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 987 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโคกสําราญ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย พื้นที่ดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก 1039 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

628 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 987 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานดอนปอแดง หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(เสนทางหนองแกเสือ) และปลอดภัย พื้นที่ดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

หมายเลข ขก 1039 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

629 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 976 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโนนทัน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแอด และปลอดภัย พื้นที่ดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 5,153 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

630 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 976 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา และปลอดภัย พื้นที่ดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลบานแฮด 5,153 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

631 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 360 ม. -                -                -                    1,042,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนรัง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง - เขต ทต.โนนศิลา และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 1,800 ตร.ม.

632 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหวา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

633 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยแคน หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

634 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไฮนอย หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก ถ 10033 อําเภอโนนศิลา - 860 ตร.ม.

เขตตําบลหนองน้ําใส อําเภอ

บานไผ จังหวัดขอนแกน

635 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานผักหวาน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองปลาหมอ - เขตตําบล และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลา อําเภอโนนศิลา 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

636 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเปอยใหญ - เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายโนนแดงเปอยใหญ 860 ตร.ม.

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

637 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองปลาหมอ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอ และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลา - เขตตําบลบานแทน 860 ตร.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

638 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานชาด หมูที่ 5 ตําบลเปอยใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเชื่อมเขตตําบลหนองปลาหมอ และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 860 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

639 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,295 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองน้ําขุนใต หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย เรียบ หนา 0.10 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ ปริมาตรหินคุลกไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 673 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

640 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,295 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองน้ําขุนเหนือ คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 16 ตําบลบานหัน และปลอดภัย เรียบ หนา 0.10 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลวังหิน ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

อําเภอหนองสองหอง 673 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน

641 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,295 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยแคน หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองขี้เห็น หมูที่ 6 และปลอดภัย เรียบ หนา 0.10 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 673 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

642 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,295 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไฮนอย หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย เรียบ หนา 0.10 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลแคนเหนือ ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 673 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

643 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 900 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหลุบคา หมูที่ 7 ตําบลโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 1.75 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโนนศิลา - บานหัวนากลาง และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลบานแทน นอยกวา 13,387 ลบ.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)

644 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยไรเหนือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,975 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลโนนพะยอม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,274 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

645 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนศิลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,725 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลวังแสง - คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรังบดอัด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลาเหนือ หมูที่ 4 และปลอดภัย แนนไมนอยกวา 1,371 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหวยแก อําเภอชนบท ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน

646 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,660 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดเพียขอม เหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรังบดอัด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเพียขอม - ตําบลหวยแก และปลอดภัย แนนไมนอยกวา 1,320 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.

647 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,760 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวง 2297 - บานสมปอยนอย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลขามปอม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 1,780 ลบ.ม. บดอัดแนน

648 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย (ปาโคก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,760 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทําเล) บานหินฮาว หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ 1,780 ลบ.ม. บดอัดแนน

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

649 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,760 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) บานหนองโก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลขามปอม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย  - ตําบลบานลาน 1,780 ลบ.ม. บดอัดแนน

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

650 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,760 ม. -                -            -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองนกเขียน หมูที่ 5,10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ 1,780 ลบ.ม. บดอัดแนน

จังหวัดขอนแกน

651 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขก ถ 1-0089 (บานโสกนาค - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,237 เมตร หนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังหิน) - บานวังมวง หมูที่ 1 และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 1,778 ลบ.ม. บดอัดแนน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

652 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หัวฝาย หมูที่ 3 ตําบลเปอยนอย - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,237 เมตร หนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังหิน หมูที่ 2 ตําบลสระแกว และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,778 ลบ.ม. บดอัดแนน

653 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเหลี่อม หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,237 เมตร หนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเปอยนอย - บานวังมวง และปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลวังมวง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 1,778 ลบ.ม. บดอัดแนน

654 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย(หางกกแดง) เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,237 ม. -                -            -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกนาค หมูที่ 6 ตําบลวังมวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางลวงชนบท สาย ขก 4042 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 1,778 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

655 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกขาแกว หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยเตย - บานดงซํา หมูที่ 7 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง กวา 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

656 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองโอง หมูที่ 7 850 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน ขางละ 0.50 ม.

จังหวัดขอนแกน

657 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 171 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนเขียง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง และปลอดภัย ขางละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - คอนกรีตไมนอยกวา 855

บานหนองไรนาเดียว ตร.ม.

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

658 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 140 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนายม หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดงซํา หมูที่ 7 ตําบลบานโนน และปลอดภัย ขางละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง บานโสกขาแกว หมูที่ 3 คอนกรีตไมนอยกวา 

ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

659 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 171 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกใหม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - และปลอดภัย ขางละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานสําโรง หมูที่ 12 ตําบลบานขาม คอนกรีตไมนอยกวา 855

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

660 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 182 ม. -             -                -                    490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ภายในโรงเรียนซําสูงพิทยาคม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 910 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

661 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 171 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหมอคํา หมูที่ 6 ตําบลคูคํา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองไหล หมูที่ 7 และปลอดภัย ขางละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง คอนกรีตไมนอยกวา 855

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

662 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 171 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัวคํามูล หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - และปลอดภัย ขางละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกแปะ หมูที่ 12 ตําบลโคกสี คอนกรีตไมนอยกวา 855

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

663 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 212 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัวคํามูล หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองไหล หมูที่ 7 ตําบลโคกสี กวา 848 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

664 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.50 ม. ยาว 243 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานบอใหญ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกระนวน หมูที่ 2 กวา 850.50 ตร.ม.

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง

จังหวัดขอนแกน

665 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ คมนาคมที่สะดวก ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10069 บานหนองบัวนอย - และปลอดภัย ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกระนวน - บานโนน หมูที่ 1 นอยกวา 860 ตร.ม.

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง

จังหวัดขอนแกน

666 ซอมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 150 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10069 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคอกคี - กุดทิง ตําบลบานโนน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ชวงบานกุดทิง ม.4) อําเภอซําสูง 1,200 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

667 กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก เพื่อใหราษฎรมีการ กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม คมนาคมที่สะดวก สูง 2.10 ม. ยาว 220 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชนิดไมตอกเสาเข็ม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง

จังหวัดขอนแกน

668 กอสรางถนนน้ําลนผาน ขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 22 ม. -             -                -                    789,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ยาง บานโคกกลาง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ใชประโยชนรวมกันระหวาง 

หมูที่ 8 บานหนองกุงแปน 

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน

จังหวัดขอนแกน

669 กอสรางพนังกั้นน้ําลําหวยสามหมอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 369 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึง ลําน้ําชี บานสามหมอ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:1 สูงเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และบานมูลนาค หมูที่ 10 และปลอดภัย 2 ม. หรือมีปริมาตรดิน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย ถมไมนอยกวา 3,690 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

670 กอสรางพนังกั้นน้ําลําหวยสามหมอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 491 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึง  ลําน้ําชี บานหินตั้ง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:1 สูงเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซับสมบูรณ และตําบลโพธิ์ไชย และปลอดภัย 1.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ถมไมนอยกวา 3,682 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

671 กอสรางพนังกั้นน้ําลําน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 308 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:1 สูงเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และตําบลบานโคก และปลอดภัย 2 ม. หรือมีปริมาตรดิน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ถมไมนอยกวา 3,696 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

672 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 177 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซับแดง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซับสมบูรณ - บานโนนคูณ และปลอดภัย ไมนอยกวา 885 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลบานโคก

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

673 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 177 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซับสมบูรณ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซับสมบูรณ - ทางหลวง และปลอดภัย ไมนอยกวา 885 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 229

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

674 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 177 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนายาว หมูที่ 4 ตําบลบานโคก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แหลงทองเที่ยวกุดนาแซง และปลอดภัย ไมนอยกวา 885 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

675 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 177 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกใหญ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ไมนอยกวา 885 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

676 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,070 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหญารังกา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 ตําบลซับสมบูรณ 2,240 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

677 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,310 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหวาย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2,448 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

678 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,310 ม. -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลบานโคก - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหญารังกา หมูที่ 5 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2,448 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

679 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 -            -            -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวดีหมี หมูที่ 7,20 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ชุมชนริมชี) ตําบลทาพระ - และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 860 ตร.ม.

1011 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

680 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 . -            -               499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนหญานาง  หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนชาง - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4008 อําเภอเมือง 860  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน 

681 ปรับปรุงถนนลูกรังบานวังหิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,200 . -            -               500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลทาพระ - เทศบาล คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง และปลอดภัย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 732 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

682 ปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 500 -            -            -                500,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองบัวดีหมี หมูที่ 18 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาพระ ถึง ตําบลดอนหัน และปลอดภัย (บดอัดแนน) พรอมวางทอ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅
0.80x1.00 เมตร จํานวน

16 ทอน หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 305 ลบ.ม.

683 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ ติดตั้งปายจราจร งานตีเสน -             -            -               269,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสาย  ขก ถ 10069 คมนาคมที่สะดวก จราจร สัญลักษณบนพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(บานหนองบัวนอย - บานกระนวน) และปลอดภัย ถนน และอุปกรณอํานวย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ความปลอดภัย ชวงหนา

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

684 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ ติดตั้งปายจราจร งานตีเสน -             -            -               411,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสาย  ขก ถ 10071 คมนาคมที่สะดวก จราจร สัญลักษณบนพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(บานหนองหญาแพรก - บาน และปลอดภัย ถนน และอุปกรณอํานวย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนทัน) อําเภอเมือง จังหวัด ความปลอดภัย ชวงหนา

ขอนแกน โรงเรียนบานผือ (สวัสดิ์ราษฎร)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

685 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 700 -            -            -               1,666,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสาย  ขก ถ 10001  คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(บานสัมพันธ - บานหนองศาลา) และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 4,200

ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย

จราจร งานตีเสนจราจร

สัญลักษณบนพื้นถนนและ

อุปกรณอํานวยความ

ปลอดภัย ชวงหนาโรงเรียน

บานหนองศาลา 

686 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 825 ม. -             -             -                1,980,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสาย อบจ.ขอนแกน 2045 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จากบานนาชุมแสง หมูที่ 1 และปลอดภัย หรือมีพื้ที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - กวา  6,600 ตร.ม.

บานหนองแวง หมูที่ 3 และตีเสนผิวจราจร 

ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

687 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. -             -             -                1,981,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายทางหลวงแผนดินสายภูเวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,070 ม. . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - กุดฉิม (2038) แยกบานถ้ําแข และปลอดภัย หรือมีพื้ที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลสงเปอย กวา  6,420 ตร.ม.

 - บานนาชุมแสง หมูที่ 1 และตีเสนผิวจราจร 

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

688 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 8 ม. ยาว 10 ม. -             -             -                1,004,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) คมนาคมที่สะดวก ชนิดไมมีทางเทา . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยซัน หมูที่ 7 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ - บานหนองทุม 

หมูที่ 2 ตําบลดินดํา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

689 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2183 ตําบลหนองตูม 835 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

690 กอสราถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 212 ม. -             -             -                487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายหลัง สภ.เมืองไหม ไปศูนย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เรียนรูมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 848 ตร.ม.

บานโคกสี หมูที่ 1 ตําบลโคกสี -

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน

691 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -             -             -                485,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสี หมูที่ 13 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี - และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 830 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

692 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -             -             -                487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายรอบบึงขามปอม จากแยก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ประปามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 835 ตร.ม.

บานโคกสี หมูที่ 1 ตําบลโคกสี -

ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

693 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 211 ม. -             -             -                485,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากบานเลิง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสี - แยกทางหลวง และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินสาย 2183 844 ตร.ม.

ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน

694 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 261 ม. -             -             -                488,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานฝายหิน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานขนวน หมูที่ 2 และปลอดภัย นอยกวา 1,566 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน - ตําบลบานโคก (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

695 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 259 ม. -             -             -                484,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานฝายหิน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานศาลาดิน หมูที่ 7 และปลอดภัย นอยกวา 1,554 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

696 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 260 ม. -             -             -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานศาลาดิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลขนวน และปลอดภัย นอยกวา 1,560 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา - บานโคกสงา (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

หมูที่ 4 ตําบลบานเรือ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

697 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 259 ม. -             -             -                484,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานคึมชาติ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลขนวน - และปลอดภัย นอยกวา 1,554 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

จังหวัดขอนแกน

698 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 261 ม. -             -             -                488,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานศาลาดิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลขนวน - และปลอดภัย นอยกวา 1,566 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

699 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 310 ม. -             -             -                488,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล เชื่อมระหวางตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขนวน - อําเภอหนองนาคํา (ชวง และปลอดภัย นอยกวา 1,550 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ระหวางบานหนองพู หมูที่ 5 - (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

บานขนวน) เทศบาลตําบลขนวน

อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

700 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 261 ม. -             -             -                488,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2133 บานหนองหอย และปลอดภัย นอยกวา 1,566 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลบานโคก - (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

701 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 260 ม. -             -             -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานหนองหอย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 - บานหนองหญาปลอง และปลอดภัย นอยกวา 1,560 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลบานโคก - ทาง (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

หลวงหมายเลข 2133

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา

จังหวัดขอนแกน

702 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 259 ม. -             -             -                484,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานหนองคอง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 - บานหนองหญาปลอง และปลอดภัย นอยกวา 1,554 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลบานโคก - ทาง (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

หลวงหมายเลข 2133

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

703 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 260 ม. -             -             -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานนาคูณ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ถึงถนนเขาโรงเรียนหนอง และปลอดภัย นอยกวา 1,560 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาคําวิทยาคม ตําบลบานโคก - (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ทางหลวงหมายเลข 2133

อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

704 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 261 ม. -             -             -                488,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายทางหลวง 2133 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขนวน - บานหนองคอง และปลอดภัย นอยกวา 1,566 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 - บานนาคูณ หมูที่ 3 (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา

จังหวัดขอนแกน

705 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 265 ม. -             -             -                490,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานโนนสูง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14 ตําบลในเมือง - และปลอดภัย นอยกวา 1,590 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสวาง หมูที่ 5 (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

706 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 263 ม. -             -             -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายหนองขาม - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ซําบักลอ หมูที่ 1 ตําบลในเมือง และปลอดภัย นอยกวา 1,578 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลเมืองเกาพัฒนา (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน

707 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 200 ม. -             -             -                487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายหนองคา คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 - หนองขาม หมูที่ 1 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลในเมือง - นอยกวา 1,600 ตร.ม.

ตําบลเมืองเกาพัฒนา (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน

708 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -             -             -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานเรือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานสวนกลวย หมูที่ 6 และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ - ตําบลดินดํา (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

709 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 585 ม. -             -             -                488,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เคพซีล สายบานเรือ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเรือ - บานนาเพียง และปลอดภัย นอยกวา 2,340 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงธนสาร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

710 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานภูเวียง หมูที่ 4 ตําบลภูเวียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานหวยทราย หมูที่ 5 และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

711 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -             -             -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานภูเวียง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูเวียง - บานใหมสุขสันต และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลบานเรือ (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

712 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดดุก หมูที่ 3 ตําบลดินดํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง - ตําบลขนวน และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

713 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 135 ม. -                -                -               468,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดดุก หมูที่ 3, 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - ตําบลบานเรือ และปลอดภัย นอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

714 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดดุก หมูที่ 4 ตําบลดินดํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

715 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2133 เชื่อมบานดินดํา หมูที่ 7 และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

716 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 474 ม. -            -            -                485,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เคพซีล บานกุดดุก หมูที่ 3,4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - ตําบลบานเรือ และปลอดภัย นอยกวา 2,370 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

717 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวฝาย หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาชุมแสง - ตําบลสงเปอย และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

718 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -                -                -               486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายโยธาธิการ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขอนแกน 2177 จากบานหัวฝาย และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลนาชุมแสง - (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

บานหนองยางแลน หมูที่ 3 

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

719 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 204 ม. -                -                -               489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายแยกภูเวียง - คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแก ถึง บานหนองทุม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลนาชุมแสง นอยกวา 1,632 ตร.ม.

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

720 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองพลวง หมูที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสงเปอย หมูที่ 4 และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทุงชมพู - ตําบลหวาทอง 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

721 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดแคน หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนดู หมูที่ 3 ตําบลทุงชนพู และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

722 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทุงชมพู หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทุงชมพู - ตําบลหนองกุงธนสาร และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

723 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนดู หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - ตําบลหวาทอง และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

724 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 204 ม. -                -                -               489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานพระบาท คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนคูณ หมูที่ 8 ตําบลทุงชมพู - และปลอดภัย นอยกวา 1,632 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสหกรณ หมูที่ 3 ไหลทางขางละ 1 ม. 

ตําบลหนองกุงธนสาร (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน



3-241

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

725 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -             -             -                486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายทางเขาบาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองพลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงชมพู  - และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองผักแวน หมูที่ 5 (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

726 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 202 ม. -                -                -               484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายซุมปายเฉลิม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พระเกียรติตําบลทุงชมพู และปลอดภัย นอยกวา 1,616 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานพระบาทโนนคูณ หมูที่ 8 ไหลทางขางละ 1 ม. 

ตําบลทุงชมพู - (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลหนองกุงธนสาร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

727 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 269 ม. -             -             -                489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานหวยขี้หนู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลทุงชมพู - และปลอดภัย นอยกวา 1,614 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

728 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -             -             -                486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานดอนดู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลทุงชมพู - และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกกลาง หมูที่ 4 (หินคลุกหนา 0.10 ม.)

ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

729 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 131 ม. -                -                -               238,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานหนองพลวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 เชื่อมถนนโสกเสือ และปลอดภัย นอยกวา 786 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา และตีเสนผิวจราจร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

730 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 269 ม. -             -             -                489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานโคกสงเปอย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 เชื่อมบานดอนดู และปลอดภัย นอยกวา 1,614 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลทุงชมพู -

ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

731 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสงเปอย หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทสายบานโคกสูง - 

บานดอนหัน ขก 2005 

ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

732 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาเสี้ยว หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - ตําบลนาชุมแสง และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

733 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนตุน หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - ตําบลนาชุมแสง และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

734 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกลาง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - ตําบลภูเวียง และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

735 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยทราย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - ตําบลภูเวียง และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

736 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานอางศิลา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

737 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกไร หมูที่ 7 ตําบลสงเปอย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

738 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานถ้ําแข หมูที่ 8 ตําบลสงเปอย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลหนองกุงธนสาร และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

739 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนพันชาติ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - ตําบลภูเวียง และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

740 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสงเปอย หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
ตําบลหนองกุงธนสาร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

741 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -             -             -                486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานทาเสี้ยว คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลวงเปอย เชื่อมทาง และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หลวงชนบทสายบานโคกสูง -

บานดอนหัน หมูที่ 11

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

742 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 269 ม. -             -             -                489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานโนนพันชาติ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลสงเปอย เชื่อม และปลอดภัย นอยกวา 1,614 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินสายบานภูเวียง

 - กุดฉิม อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

743 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาเพียง หมูที่ 6 - บานหัน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงธนสาร และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

744 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาเพียง หมูที่ 6 ถึง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังขอนแดง หมูที่ 8 และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร -

ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

745 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัน หมูที่ 14 และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - 

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

746 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกไมงาม หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานอางศิลา หมูที่ 6

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน



3-248

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

747 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวรรค หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12 และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - 

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

748 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                -                -               482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - และปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

749 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -                -                -               487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวรรค หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังขอนแดง หมูที่ 15 และปลอดภัย นอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - 

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

750 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. -                -                -               485,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังขอนแดง หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - และปลอดภัย นอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานอางศิลา หมูที่ 6 

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

751 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 267 ม. -             -             -                486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานนาเพียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงธนสาร - และปลอดภัย นอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเรือ หมูที่ 1 ตําบลบานเรือ 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

752 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 269 ม. -             -             -                489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานหวยแคน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร และปลอดภัย นอยกวา 1,614 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - พัทยา 2 ตําบลหนองกุงเซิน

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

753 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -             -                437,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานโนนสวรรค คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 - บานหัน หมูที่ 4 และปลอดภัย นอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - 

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

754 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -             -                437,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองกุงธนสาร หมูที่ 1 และปลอดภัย นอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานเทพรักษา หมูที่ 13

ตําบลหนองกุงธนสาร -

ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

755 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 238 ม. -             -             -                433,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองกุงธนสาร หมูที่ 2 และปลอดภัย นอยกวา 1,428 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - 

บานโปงแดง หมูที่ 7

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

756 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 240 ม. -             -             -                437,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานโนนสวรรค คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 - บานวังขอนแดง และปลอดภัย นอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 15 ตําบลหนองกุงธนสาร

 - บานเรือ ตําบลบานเรือ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

757 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 238 ม. -             -             -                433,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ บานนาเพียง หมูที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังขอนแดง หมูที่ 15 และปลอดภัย นอยกวา 1,428 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร -

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน



3-252

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

758 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 179 ม. -             -             -                490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ บานวังขอนแดง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 15 - บานโคกไมงาม และปลอดภัย นอยกวา 1,074 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร -

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

759 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 177 ม. -             -             -                484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 2 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยหินแตก บานโนนศิลา และปลอดภัย นอยกวา 1,062 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงเซิน -

ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

760 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 179 ม. -             -             -                490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ บานหนองกระเดา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงเซิน - และปลอดภัย นอยกวา 1,074 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

761 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 178 ม. -             -             -                487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ บานหนองกุงเซิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลหนองกุงเซิน - และปลอดภัย นอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

762 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 178 ม. -             -             -                487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ บานโนนมวง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองโน หมูที่ 2 และปลอดภัย นอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน - 

ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน

763 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 178 ม. -             -             -                487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ สายบานดินดํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 (สางกกเดื่อ) ตําบลดินดํา และปลอดภัย นอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

764 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 178 ม. -             -             -                487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ สายบานหนองทุม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดินดํา - และปลอดภัย นอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสงา ตําบลบานเรือ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

765 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 178 ม. -             -             -                487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ สายบานหนองทุม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง และปลอดภัย นอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานศาลาดิน ตําบลขนวน

อําเภอหนองนาคํา

จังหวัดขอนแกน

766 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 178 ม. -             -             -                487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบ สายบานวังชัย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม . ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย นอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานคึมชาติ หมูที่ 8 ตําบลขนวน

อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

767 ปรับปรุงซอมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 180 ม. -             -             -                430,500           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เคพซีล บานกุดขอนแกน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง - บานหนองทุม และปลอดภัย หรือมีพทนที่ลาดยางไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ นอยกวา 1,440 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

768 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -            -            -                487,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนนลาดยางบานโคกสงา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศาลาดิน ตําบลบานเรือ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานศาลาดิน หมูที่ 7 835 ตร.ม.

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

769 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 213 ม. -            -            -                489,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2038 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงเวียงเกา - บานหนองนาคํา และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา 852 ตร.ม.

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

770 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 210 ม. -            -            -                482,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2133 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงศรีบุญเรือง (แยกลาบบาง) และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูเวียง - บานดินดํา หมูที่ 7 840 ตร.ม.

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

771 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. -            -            -                486,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 230 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ทางเลี่ยงเมือง) - บานหนองแสง และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 12 ตําบลพระลับ 835 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

772 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,765 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-257

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

773 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนแสนสุข หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ทางหลวง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 4008 1,773 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

774 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน - คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

775 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาจานเหนือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,773 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-258

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

776 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนงาม หมูที่ 1 กวา 1,765 ลบ.ม.

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

777 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนคุต หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,356 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวาง 5 ม. ยาว 870 ม.

ยาวรวม 2,226 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-259

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

778 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหินกอง และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา กวา 1,765 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

779 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - พื้นที่สวนปา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

780 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไมตาย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-260

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

781 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินแตก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทาหงลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก 2013 1,773 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

782 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานหนองไฮ และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก กวา 1,765 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

783 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลวงชนบทหมายเลข ขก 2013 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานโคกสูงเหนือ หมูที่ 13 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-261

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

784 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนางาม หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก 2013 กวา 1,765 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

785 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองมวง หมูที่ 12 - คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเขวา หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 1,773 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

786 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาขา หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,650 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 3010 กวาง 5 ม. ยาว 576 ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,226 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

787 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหลุบคา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลนาแพง 1,773 ลบ.ม.

อําเภอโคกโพธิ์ไชย (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

788 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,765 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

789 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานโนนเขวา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลสวนหมอน 1,769 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

790 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานขามปอม หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,765 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

791 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงเค็ง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี 1,773 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

792 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทาศาลา หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - บานโนนสวาง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก 1,769 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

793 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 1,773 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

794 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - ทางหลวง และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 4008 กวา 1,765 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

795 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองโจด หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,880 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี กวาง 5 ม. ยาว 346 ม.

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,226 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

796 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองขาม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี กวา 1,765 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

797 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองโน หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองขาม หมูที่ 11 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเคา - ตําบลนาขา 1,773 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

798 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเขวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

799 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวายหลึม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานโนนงาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลนางาม 1,773 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

800 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําคันโซ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลคําแคน - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทหมายเลข 2284 และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,765 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

801 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคํานอย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

802 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทาศาลา หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - บานขามปอม และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก กวา 1,765 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-268

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

803 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไฮ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,400 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวาง 5 ม. ยาว 831 ม.

ยาวรวม 2,231 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,773 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

804 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนคูณ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

805 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,231 -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนางาม หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 1,773 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-269

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

806 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินแตก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานโคกสูง และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลนางาม - กวา 1,765 ลบ.ม.

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

807 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,226 -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

808 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,221 -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัวเย็น หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก  ม. หนา 0.15 ม. หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 1,765 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-270

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

809 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 831 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี กวาง 5 ม.ยาว 1,400 ม.

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,231 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,773 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

810 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสํานัก หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,526 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานหนองหวาย หมูที่ 6 กวาง 5 ม. ยาว 700 ม.

ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท ยาวรวม 2,226 ม.

จังหวัดขอนแกน หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

811 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนพันชาด หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,560 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี กวาง 5 ม. ยาว 671 ม.

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,231 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,773 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

812 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธไชย 1,765 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

813 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานชีกกคอ 1,769 ลบ.ม.

หมูที่ 7 ตําบลเมืองเพีย (บดอัดแนน)

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

814 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงเค็ง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน 1,765 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

815 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 1,773 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

816 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2284 - บานโคกสูง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลนางาม 1,769 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

- ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ

จังหวัดชัยภูมิ

817 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดิน 2062 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสวาง หมูที่ 7 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก - พื้นที่สวนปา 1,773 ลบ.ม.

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

818 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานคํานอย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลคําแคน 1,765 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

819 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

820 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนพยอม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,221 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - ตําบลกุดเคา และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวาง 5 ม.ยาว 1,000 ม.

ยาวรวม 2,221 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,765 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

821 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานขามปอม หมูที่ 15 - คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,731 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนคุต หมูที่ 8 และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,231 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,773 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

822 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,526 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข2062 บานปาผุ และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 - บานโนนเขวา หมูที่ 6 กวาง 5 ม. ยาว 700 ม.

ตําบลสวนหมอน - ตําบลทาศาลา ยาวรวม 2,226 ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,769 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-276

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

823 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแกงครอ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานหัวหวย หมูที่ 12 1,773 ลบ.ม.

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

824 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ 1,765 ลบ.ม.

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ (บดอัดแนน)

จังหวัดชัยภูมิ

825 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานทาเกษม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 กวา 4,513 ลบ.ม.

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

826 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองมวง หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ
ตําบลกุดเคา - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึน

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

827 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหลุบคา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตบานหนองเตา หมูที่ 5 กวา 4,518 ลบ.ม.

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

828 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานขุมดิน หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

829 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองไห หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 กวา 4,513 ลบ.ม.

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

830 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานแจง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

831 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองไห หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-279

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

832 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

833 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานนาจานเหนือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

834 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-280

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

835 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานนาขา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานขาม หมูที่ 5 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

836 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองบัวเย็น หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

837 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแกนประดู หมูที่ 8 กวา 4,523 ลบ.ม.

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

838 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานบูรณะ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานกุดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลคําแคน กวา 4,518 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

839 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชวงบานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานหนองสองหอง หมูที่ 1 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

840 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสงแดง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก กวาง 5 ม.ยาว 1,200 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี กวาง 5 ม.ยาว 1,021 ม.

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,221 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,765 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

841 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหวาย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

842 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานวังแสง หมูที่ 1 ตําบลวังแสง 1,765 ลบ.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

843 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหวาย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนขาใต หมูที่ 10 กวา 4,523 ลบ.ม.

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน



3-283

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

844 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสงา หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก - ตําบลนาแพง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

845 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนคูณ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

846 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดลอบ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลโนนสะอาด 1,765 ลบ.ม.

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

847 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดลอบ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 4 กวา 4,518 ลบ.ม.

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

848 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนทัน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานหนองยายเกลี้ยง หมูที่ 5 กวา 4,513 ลบ.ม.

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

849 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนกระยอม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - เขตบานหวยไผ หมูที่ 3 กวา 4,523 ลบ.ม.

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน



3-285

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

850 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดลอบ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - เขตบานหวยไผ หมูที่ 3 กวา 1,769 ลบ.ม.

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

851 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโพธิ์ไชย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลโนนสะอาด 1,773 ลบ.ม.

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

852 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,221 ม. -             -             -                497,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโพธิ์ไชย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - เขตบานโนนขา หมูที่ 6 1,765 ลบ.ม.

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

853 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหญารังกา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย - ตําบลซับสมบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

854 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองยายเกลี้ยง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 4 กวา 4,523 ลบ.ม.

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

855 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยยาง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง - ตําบลหวยแก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

856 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังแสง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง - ตําบลโนนพะยอม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

857 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังแสงใต หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง - บานหนองเตา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลโนนพะยอม กวา 4,513 ลบ.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

858 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนพะยอม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

859 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลวังแสง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

860 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหัวหวย หมูที่ 12 ตําบลนาขา กวา 4,518 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

861 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแกงครอ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

862 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

863 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาแพง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหินกอง หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา 1,769 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

864 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,231 ม. -             -             -                499,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหวาย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง - ตําบลบานโคก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 1,773 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

865 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยไรใต หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

866 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยคอ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

867 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสังข หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเพียขอม - บานหวยอึ่ง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลโนนพะยอม กวา 4,523 ลบ.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

868 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 508 ม. -             -             -                1,495,000        -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหนองไฮ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 2,540 ตร.ม.

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี (ไมมีไหลทาง)

จังหวัดขอนแกน

869 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหูลิง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง - บานเหลาเหนือ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหวยแก กวา 4,518 ลบ.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

870 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหลาเหนือ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

871 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคอนฉิมพัฒนา หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคอนฉิม - ตําบลแวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

872 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานปาแดง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคอนฉิม - ตําบลใหมนาเพียง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

873 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยแก หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลใหมนาเพียง - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

874 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโสกไผ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลใหมนาเพียง - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

875 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทาเยี่ยม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลใหมนาเพียง - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

876 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 601 ม. -                -                -                    330,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานรมโพธิ์ทอง หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลใหมนาเพียง - ตําบลคอนฉิม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 2,980 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-294

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

877 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหล็ก ขามลําหวยชีลอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาขา หมูที่ 13 ตําบลนาขา และปลอดภัย ชนิด 4 ชองทาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (มีแผงกั้นน้ํา)

878 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาโพธิ์ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - กวา 4,523 ลบ.ม.

ตําบลคอนสวรรค (บดอัดแนน)

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

879 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดหมากเห็บ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

880 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

881 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังหวา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

882 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานตลาดนอย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - บานโนนทอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง กวา 4,523 ลบ.ม.

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

883 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยบง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - บานรัตนะ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง กวา 4,518 ลบ.ม.

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

884 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาโพธิ์ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

885 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

886 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดหมากเห็บ หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานหวยยาง หมูที่ 7 กวา 4,518 ลบ.ม.

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

887 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังหวา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

888 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังหวา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

889 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานตลาดนอย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - บานแสงอรุณ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลโนนทอง กวา 4,518 ลบ.ม.

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

890 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยบง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองแซง หมูที่ 7 กวา 4,523 ลบ.ม.

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

891 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหลวงชนบทสาย คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขามปอม - คําแคน - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 กวา 4,513 ลบ.ม.

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

892 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดหมากเห็บ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

893 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสะแบง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยแก อําเภอชนบท - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

894 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลหวยแก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-300

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

895 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

896 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหวยไรใต หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

897 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนพะยอม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลหวยแก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-301

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

898 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนพะยอม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลวังแสง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

899 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองแวงโอง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ตําบลภูเหล็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

900 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไฮ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปอแดง - บานหัวนากลาง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลบานแทน กวา 4,513 ลบ.ม.

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-302

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

901 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองไฮ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

902 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองแวงโอง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ตําบลบานไผ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

903 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวงไร หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ตําบลภูเหล็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-303

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

904 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวายหลึม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก  5 ม. ยาว 650 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดกวาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  5 ม. ยาว 622 ม.

รวมยาว 1,272 ม. 

สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 4,502 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

905 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

906 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานโนนคูณ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลทาศาลา กวา 4,523 ลบ.ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-304

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

907 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูงเหนือ หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี กวา 4,523 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

908 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนาวัว หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง - ตําบลเมืองเพีย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

909 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนาวัว หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง - ตําบลในเมือง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กวา 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-305

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

910 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําคันโซ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

911 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเกิ้ง หมูที่ 4 ตําบลบานไผ - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

912 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโพธิ์ไชย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย - ตําบลซับสมบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย กวา 4,513 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

913 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 911 ม. -                -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานมูลนาค หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย - ตําบลซับสมบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย กวา 4,518 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

914 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. -                -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานมูลนาค หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ กวา 4,513 ลบ.ม.

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ (บดอัดแนน)

915 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสามหมอ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ



3-307

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

916 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,226 ม. -             -             -                498,000           -                ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนกระยอม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย - ตําบลนาแพง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 1,769 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

917 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 912 ม. -                -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสะแบง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

918 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 141 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานออคํา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกระนวน - บานหวยเตย และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหวยเตย คอนกรีตไมนอยกวา 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 846 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

919 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 212 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกระนวน - ทางหลวง และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2322 คอนกรีตไมนอยกวา 

(ตอนกระนวน - เชียงยืน) - 848 ตร.ม.

บานหวยเตย หมูที่ 1 

ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแกน

920 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.50 ม. ยาว 243 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายทุงมั่ง ชวงที่ 2 บานคําแมด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลคําแมด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน - กวา 850 ตร.ม.

บานนาฝาย ตําบลกุดปลาดุก 

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

921 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 140 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10110 แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2322 - บานตอกเกี้ย (ชวงบาน คอนกรีตไมนอยกวา 

ดอนเขียง หมูที่ 4) ตําบลคําแมด 840 ตร.ม.

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

922 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 140 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชียงยืน) - บานซําโอง หมูที่ 6 คอนกรีตไมนอยกวา 

ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

923 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 245 ม. -             -                -                    1,010,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสาย ขก ถ 10069 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองบัวนอย - บานกระนวน และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชวงบานหนองบัวนอย หมูที่ 6,10 กวา 1,470 ตร.ม.

ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

924 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดินหมาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 เชียงยืน) - บานหลุบเลา หมูที่ 5 คอนกรีตไมนอยกวา 

ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

925 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอซําสูง (ศูนยผักปลอดสาร และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พิษ) - บานหนองไหล หมูที่ 7 คอนกรีตไมนอยกวา 

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

926 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.5 ม. ยาว 243 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดินหมาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชียงยืน) - บานซําสูง หมูที่ 5 คอนกรีตไมนอยกวา 

ตําบลกระนวน - บานบอใหญ 850 ตร.ม.

หมูที่ 3 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแกน



3-311

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

927 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 211 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สาย ขก ถ 10069 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(บานหนองบัวนอย - กระนวน) - และปลอดภัย ขางละ 0.30 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแหว หมูที่ 9 - บานดงซํา พื้นที่คอนกรีตไมนอย

หมูที่ 7 ตําบลบานโนน กวา 844 ตร.ม.

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

928 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงซํา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - และปลอดภัย ลูกรังขางละ 0.30 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเหลาใหญ หมูที่ 8 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง นอยกวา 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

929 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. -             -                -                    499,200           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองไหล หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว108 ม.หนา0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม.

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน รวมระยะทาง 153 ม. 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม

นอยกวา 873 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

930 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. -             -                -                    499,800           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหิน หมูที่ 22 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา(หลังวัดสวรรควนาราม) และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 875 ตร.ม.

1027 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

931 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองคู เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานหวา คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเมือง - บานบึงสวาง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3.50 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลบานเหลา ยาว 190 ม.หนา 0.15 ม.

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 3 กวาง 5 ม.

ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.

รวมระยะทาง 960 ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม

นอยกวา 720 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 1,543 

ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

932 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว211 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทุม หมูที่ 3 ตําบลบานทุม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดิน (สายบานทุม - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 844 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีร)ี อําเภอเมือง ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

933 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 178 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหลุบ หมูที่ 8,10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - ถนนมะลิวัลย และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 890 ตร.ม.

934 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 180 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ชวงที่ 2) สายบานโนนเหลื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหนองเม็ก - และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท สาย ขก 4024 900 ตร.ม.

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

935 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 180 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ชวงที่ 2) สายบานหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลหันโจด - และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองสองหอง 900 ตร.ม.

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

936 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 180 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ชวงที่ 2) สายบานสระขาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลตะกั่วปา - และปลอดภัย ที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนจอมศรี หมูที่ 6 900 ตร.ม.

ตําบลหนองไผลอม

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

937 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานวังหินชา หมูที่ 10 ตําบลขนวน อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

2,400 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

938 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานฝายหิน หมูที่ 6 ตําบลขนวน อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

2,400 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

939 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

2,400 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

940 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองพู หมูที่ 5 ตําบลขนวน อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

2,400 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

941 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมี ปริมาณงานจุดที่ 1ขนาดทอ -                -               -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

จํานวน 2 จุด บานขนวน หมูที่ 1 อยางเพียงพอ ความลึกไมนอยกวา 60 ม. 

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

2,400 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

ปริมาณงานจุดที่ 2ขนาดทอ

เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 

ความลึกไมนอยกวา 60 ม. 

ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

2,400 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

942 เจาะบอบาดาลในเขตตําบลพังทุย เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง -                -               -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน น้ําใชในการเกษตร 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

อยางเพียงพอ จํานวน 11 บอ

943 เจาะบอบาดาลในเขตตําบลบัวเงิน เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง -                -               -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน น้ําใชในการเกษตร 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

อยางเพียงพอ จํานวน 11 บอ

944 เจาะบอบาดาลในเขตตําบลทรายมูล เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง -                -               -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน น้ําใชในการเกษตร 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

อยางเพียงพอ จํานวน 11 บอ

945 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    220,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลบานฝาง อยางเพียงพอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 750 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ปมบาดาล ซัมเมิส DC

Brushless ไมนอยกวา 750

วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต

จํานวน 2 บอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

946 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    330,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลกระนวน อยางเพียงพอ จํานวน 3 บอ 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 750 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ปมบาดาล ซัมเมิส DC

Brushless ไมนอยกวา 750

วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต

947 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.00x 3.00 ม. -             -                -                    871,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหล็ก ขามลําหวยเสือเตน คมนาคมที่สะดวก ยาว 4 ม. ชนิด 4 ชองทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเทพอํานวย หมูที่ 9 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน -

ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

948 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด -             -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา คมนาคมที่สะดวก ∅ 0.80x1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนนอย และปลอดภัย จํานวน 159 เมตร และ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลดอนหัน - ตําบล บอพักน้ํา คสล. จํานวน

ทาพระ อําเภอเมือง 18 บอ 

จังหวัดขอนแกน

949 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอ เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว จํานวน 11 บอ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(ตําบลดงเมืองแอม) อยางเพียงพอ

950 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอ เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    270,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว จํานวน 6 บอ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(ตําบลคํามวง) อยางเพียงพอ

951 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอ เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    225,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว จํานวน 5 บอ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(ตําบลเขาสวนกวาง) อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

952 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานสะอาด หมูที่ 4 ตําบลกุดธาตุ อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา

953 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองแวง หมูที่ 8 อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

954 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานขนวน หมูที่ 1 ตําบลขนวน อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา

955 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองหวา หมูที่ 6 อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

956 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานโนนลาน  หมูที่ 2 อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา

957 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานเทพชมพู  หมูที่ 9 อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

ตําบลบริบูรณ  อําเภอสีชมพู ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

958 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองนาคํา หมูที่ 1 อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา

959 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    250,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานแห หมูที่ 1 ตําบลชุมแพ อยางเพียงพอ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 2,400 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

960 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 223 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหัวบึง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. ไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - บานเขื่อน  หมูที่ 4 และปลอดภัย ขางละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง ลาดยางไมนอยกวา 1,784

จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

961 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 198 ม. -                -                -                    500,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานปากชอง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกไมงาม - ตําบลปาหวายนั่ง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 1,584 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

962 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว -                -                -                    7,070,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10103 คมนาคมที่สะดวก 400 ม. หนา 0.04 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกปากุง - บานหนองบัวนาค และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 6 ม. ยาว 

1,500 ม. หนา 0.04 ม. 

ไหลทางขางละ 1 ม. 

ชวงที่ 3 กวาง 6 ม. ยาว

500 ม. หนา 0.04 ม. ไมมี

ไหลทาง ระยะทางรวม 

2,400 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 18,200

ตร.ม.

963 กอสรางสถานีสูบน้ํา จากลําหวย เพื่อใหราษฎรมี ลักษณะอาคาร คสล. -                -                -                    1,500,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค สํานักการชางฯ

เสือเฒาไปหนองเม็กใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ไมต่ํา ไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานหนองเม็ก หมูที่ 1 ตําบล การอุปโภค บริโภค กวา 6 ตร.ม. พรอมอุปกรณ รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ประกอบ

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

964 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    330,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลกระนวน อยางเพียงพอ จํานวน 3 บอ 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 750 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ปมบาดาล ซัมเมิส DC

Brushless ไมนอยกวา 750

วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต

965 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 355 ม. -                -               -                    1,000,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนคูณ หมูที่ 6 ตําบลบานโคก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,775 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

966 กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ทอระบายน้ําคอนกรีต -                -               -                    1,000,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ําคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เสริมเหล็ก บานดอนนอย หมูที่ 6 และปลอดภัย ศูนยกลาง 0.80x1.00 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนหัน - ตําบลทาพระ จํานวน 159 ม. และบอพัก

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน น้ํา คสล. จํานวน 18 บอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

967 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    220,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลน้ําออม อยางเพียงพอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 750 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ปมบาดาล ซัมเมิส DC

Brushless ไมนอยกวา 750

วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต

จํานวน 2 บอ

968 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเขียด หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด - ทางหลวง และปลอดภัย กวา 870 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน



3-329

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

969 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัว หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ทางหลวง และปลอดภัย กวา 870 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

970 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหวา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด - ตําบลวังหินลาด และปลอดภัย กวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

971 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนชาติ  หมูที่ 4 ตําบลโนนหัน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เทศบาลตําบลโนนหัน และปลอดภัย กวา 870 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

972 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 463 ม. -             -                -                    854,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานเหมือดแอ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ทางหลวง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,814 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

973 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานไทยนิยม หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง - บานโนนสะอาด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลดอนดู อําเภอ ตร.ม.

หนองสองหอง - จังหวัดขอนแกน

974 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกกลาง หมูที่ 12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง ตร.ม.

แผนดินหมายเลข 207

975 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองชางน้ํา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงเค็ง  อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง ตร.ม.

แผนดินหมายเลข 207
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

976 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 140 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขาม หมูที่ 14 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง - บานดงเค็ง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลดงเค็ง อําเภอ ตร.ม.

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

977 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกลาม หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานหัวหนอง ตร.ม.

หมูที่ 5 ตําบลทองหลาง 

อําเภอบานใหมไชยพจน

จังหวัดบุรีรัมย

978 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสําราญ หมูที่ 4 ตําบลโนนธาตุ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานกุดหอยกาบ หมูที่ 6 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

979 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลโนนธาตุ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขอนแกน - บานดอนยาว หมูที่ 4 ตร.ม.

ตําบลเมืองโดน อําเภอประทาย

จังหวัดบุรีรัมย

980 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวแดง หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเม็ก - บานชาดใหญ หมูที่ 3 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

981 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 209 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสําโรง หมูที่ 1 ตําบลสําโรง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 836 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขอนแกน - ทางหลวงชนบท ตร.ม.

หมายเลข 4024
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

982 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 141 ม. -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปอแดง หมูที่ 6 ตําบลคึมชาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 846 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

983 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,520 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสรวง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง 638 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

แผนดินหมายเลข 207

984 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,220 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนชาด หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง 634 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

แผนดินหมายเลข 207
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

985 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานวังหิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,520 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลวังหิน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง - บานหนองน้ําขุน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลบานหัน 638 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

986 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวงเหนือ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง บานหวยโปง หมูที่ 5 ตําบล 954 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

วังมวง อําเภอเปอยนอย พรอมถมดินตลอดสาย

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 1,440 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

987 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานหนองไผ คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง - บาน กระโถน 

โคกสวาง หมูที่ 6 ตําบลสระแกว

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

988 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวองใหม หมูที่ 8 ตําบล และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองไผลอม - บานเลา หมูที่ 7 กระโถน 

ตําบลตะกั่วปา อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

989 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวองใหม หมูที่ 8 ตําบล และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองไผลอม - บานหวยตะกั่ว กระโถน 

หมูที่ 10 ตําบลดอนดู อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

990 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

รัตนวารี หมูที่ 17 ตําบล และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง กระโถน 

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 207
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

991 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานชาด คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลโนนธาตุ - บานเมย และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลหนองสองหอง กระโถน 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

992 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานโนนแต คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโนนธาตุ อําเภอ และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - กระโถน 

บานเมืองดู หมูที่ 6 ตําบลโนนเพ็ด

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

993 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานโนนแต คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโนนธาตุ อําเภอ และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - กระโถน 

บานดอนยาว หมูที่ 4 ตําบล

เมืองโดน อําเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

994 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานวังหิน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลวังหิน อําเภอ และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง- บานโสกขามนอย กระโถน 

หมูที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล

จังหวัดขอนแกน

995 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานวังทอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลวังหิน อําเภอ และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - บานโสกนกเต็น กระโถน 

หมูที่ 1 ตําบลโสกนกเต็น

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

996 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานศุภชัย คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลคึมชาด - บานหินแร และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลดอนดั่ง อําเภอ กระโถน 

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

997 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    430,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสวาง หมูที่ 6 ตําบลดอนดั่ง - และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานไทยนิยม หมูที่ 4 ตําบล

หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง

จังหวัดขอนแกน

998 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ม. -             -                -                    116,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานกุดหอย คมนาคมที่สะดวก จํานวน 2 แถว ๆ ละ 10 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กาบ หมูที่ 6 ตําบลหันโจด อําเภอ และปลอดภัย ทอน รวม 20 ทอน พรอม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - บานหนองแปน เทคอนกรีตดาดปองกันการ

หมูที่ 4 ตําบลหนองแวงโสกพระ กัดเซาะบริเวณปากทอ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 แหง 

999 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบานหนองวัด คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ปา หมูที่ 4 ตําบลดอนดั่ง - บาน และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

วังคูณ หมูที่ 4 ตําบลหนองเม็ก กระโถน 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1000 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80 ม. -             -                -                    372,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยบาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองทุม หมูที่ 3 ตําบลดอนดั่ง - และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปาก รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัวแดง หมูที่ 5 ตําบล กระโถน 

หนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง

จังหวัดขอนแกน

1001 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 15 ม. -             -                -                    850,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา ชวงบานเหลาชาด คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลหันโจด อําเภอ และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

1002 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปาเปอย หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานนางอง หมูที่ 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1003 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังน้ําทิพย หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานโนนทอง ตร.ม.

หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงศรี

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

1004 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลนางิ้ว อําเภอ 845 ตร.ม. 

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

1005 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําปากอ หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี ตร.ม.

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1006 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเจริญ หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานปาไม ตร.ม.

หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงศรี 

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

1007 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. -             -                -                    494,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหัวชาง หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานโนนทอง ตร.ม.

หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงศรี 

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

1008 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 172 ม. -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ ตร.ม.

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1009 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 171 ม. -             -                -                    496,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 855 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานกุดหมากไฟ ตร.ม.

หมูที่ 1 ตําบลกุดหมากไฟ 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1010 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. -             -                -                    490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเทพอํานวย หมูที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานนางอง หมูที่ 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

1011 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 171 ม. -             -                -                    496,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเจริญ หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 855 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกุงศรี หมูที่ 6 ตําบล ตร.ม.

หนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1012 คาปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,560 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนหัวชาง หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 2,035 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ ตร.ม.

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1013 คาปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -             -                -                    495,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองแสง หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 2,027 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

1014 คาปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,050 ม. -             -                -                    398,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทาพระยาณรงค หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศรีสุขสําราญ - ตําบลนาคํา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 1,629 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1015 คาปรับปรุงถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,560 ม. -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองแสง หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานขามปอม หมูที่ 6 ตําบลนางิ้ว 2,035 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน

1016 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    330,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน น้ําใชในการเกษตร กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลคําแมด อยางเพียงพอ จํานวน 3 บอ 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 750 วัตต

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ปมบาดาล ซัมเมิส DC

Brushless ไมนอยกวา 750

วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1017 ขุดเจาะบอบาดาล บานวังหวา เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                -               -                    130,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลโนนสะอาด น้ําใชในการเกษตร กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน อยางเพียงพอ นอยกวา 40 ม. จํานวน

1 บอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาด 1.0 แรงมา 220

โวลท 1 เฟส จํานวน 1 ชุด

1018 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองกอย หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - บานโนนเรือง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 18 ตําบลบานคอ อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 1,480 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1019 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 245 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานเนินทอง หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 ตําบลบานคอ กวา 1,470 ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1020 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 216 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานพรสวรรค หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเปด - ถนนเหลานาดี  และปลอดภัย เมตร  หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,512 ตร.ม.   

พรอมตีเสนจราจร

1021 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 231 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานทองหลาง หมูที่ 5,6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหวา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอเมือง กวา 1,386 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร 

1022 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 231 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานเหลาโพนทอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลบานหวา - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนนเหลานาดี   อําเภอเมือง กวา 1,386 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1023 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 254 -             -                -                    393,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 - บาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 กวา 1,524  ตร.ม. 

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง พรอมตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

1024 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 210 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานโนนตุน หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 1,470 ตร.ม.  

พรอมตีเสนจราจร

1025 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 184 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหลุบหญาคา หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน   กวา 1,472 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1026 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 325 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองหญาแพรก คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 - บานโนนตุน หมูที่ 7 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,950 ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดิน พรอมตีเสนจราจร

หมายเลข 208 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

1027 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 386 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานสวางมรรคา หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง กวา 1,930  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร

1028 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต จากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 - บานโนนเรือง และปลอดภัย เมตร  หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6,18 ตําบลบานคอ หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  กวา 1,480 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1029 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 14 เมตร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สถานีขนสงผูโดยสาร คมนาคมที่สะดวก  ยาว 30  เมตร ชวงที่ 2 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหงที่ 3 - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย กวาง 14.5 เมตร ยาว 108 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 อําเภอเมือง เมตร หนา 0.04 เมตร 

จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,986 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1030 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5.5 เมตร -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานเตานอ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 136 เมตร ชวงที่ 2 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย กวาง 5 เมตร ยาว 240 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 อําเภอเมือง เมตร หนา 0.04 เมตร 

จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,948 ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร

1031 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร ยาว 486  -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต จากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 - บานโคกทา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5,11 ตําบลหนองตูม  กวา 1,944  ตร.ม.  

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1032 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 388 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองโขย หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง กวา 1,940 ตร.ม.  

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร

1033 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 388 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองโขย หมูที่ 19 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 1,940 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 

1034 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 388 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองนิยม หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง กวา 1,940 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1035 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 388 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานราชการ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง กวา 1,940 ตร.ม.  

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1036 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 388 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองแวง หมูที่ 17 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2  อําเภอเมือง กวา 1,940 ตร.ม.  

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1037 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 388 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานวังหิน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง กวา 1,940 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1038 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 215 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต  ขก ถ 10112 สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร  ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวา - บานเตา อําเภอเมือง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,505 ตร.ม.

1039 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10128 สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเรือง - บานคอ และปลอดภัย เมตร  หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,480 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร  

1040 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 330 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10070 สายถนน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มิตรภาพ - บานหนองไผ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  กวา 1,980  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1041 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 395 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานทุม หมูที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม - ถนนเหลานาดี และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  กวา 1,975  ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร

1042 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานทุม หมูที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 อําเภอเมือง กวา 1,500  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1043 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 387 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานเลิง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง กวา 1,935  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1044 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 386 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานเหลานกชุม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลดอนหัน - ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พระลับ อําเภอเมือง กวา 1,930  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1045 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 386 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานเหลานกชุม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลดอนหัน - ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พระลับ อําเภอเมือง กวา 1,930  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  

1046 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 386 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานดอนเจริญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 15 ตําบลดอนหัน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง กวา 1,930  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1047 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 386  -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานดอนแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดอนหัน - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง กวา 1,930  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1048 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 328 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานดอนหญานาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลดอนชาง - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 4008 อําเภอเมือง กวา 1,968  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1049 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 392 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหัวบึง หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนชาง หมูที่ 1 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนชาง - ทางหลวงชนบท กวา 1,960 ตร.ม.

หมายเลข 4008 อําเภอเมือง พรอมตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1050 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 392 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหนองเตา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลบานหวา - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง กวา 1,960 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร

1051 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 328 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโคกสูง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหวา - ตําบลบานทุม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 1,968  ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร

1052 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 245 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานยางหยอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลโคกสี - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2183 กวา 1,470 ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1053 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 387 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานบึงเรือใหญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลโคกสี - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2183 กวา 1,935  ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร

1054 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 328 -             -                -                    423,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10072 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลานาดี - กระเดื่อง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 1,640  ตรม. 

พรอมตีเสนจราจร

1055 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 380 -             -                -                    735,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหนองแสง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 - บานหาด หมูที่ 10 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเม็ง - ตําบลยางคํา กวา 2,280  ตรม. 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1056 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 440 -             -                -                    851,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานเม็ง หมูที่ 14 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแสง หมูที่ 11 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเม็ง - ตําบลยางคํา กวา 2,640  ตรม. 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร

1057 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 384 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานโคกสําราญ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  กวา 1,920  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1058 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 384 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานดง  หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ตําบลบานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  กวา 1,920  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1059 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 243 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานทางพาดปอแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 12 ตําบลโคกสําราญ - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 กวา 1,458  ตร.ม. 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1060 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 243 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานดง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทสาย ทล.2 - มัญจาคีรี กวา 1,458  ตร.ม. 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1061 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 384 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานโคกสําราญ หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 1039 อําเภอบานแฮด กวา 1,920  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1062 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 384 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานปามวง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ตําบลบานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  กวา 1,920  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1063 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 384 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานโคกสําราญ หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด -  และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  กวา 1,920  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร



3-360

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1064 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 472 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองมะเขือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ตําบลบานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  กวา 1,888 ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร

1065 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 210 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานแฮด หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแฮด - บานโนนพันชาติ และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลโคกสําราญ หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน กวา 1,470 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 

1066 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 210 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองเม็ก หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน กวา 1,470 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร



3-361

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1067 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 210 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน กวา 1,470 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร  

1068 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 210 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10036 สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแฮด - บานโคกกอง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,470 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1069 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 384 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายขางวัดบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแฮด - ตําบลหนองแซง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  กวา 1,920  ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร



3-362

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1070 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 243 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 12 กวา 1,458  ตร.ม. 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน    พรอมตีเสนจราจร

1071 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานปาแดง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองหัวชาง หมูที่ 8    หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด กวา 1,448 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน พรอมตีเสนจราจร 

1072 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานเปา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร    ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอบานไผ หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน        กวา 1,448  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร



3-363

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1073 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต   ขก ถ 10032 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองผือ - บานหัวชาง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,448 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1074 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10044 ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2 - บานเมืองเพีย และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,448 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1075 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10031 สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร    ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองน้ําใส - บานโคกโก และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,448  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1076 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10030 คมนาคมที่สะดวก เมตร    ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานลาน - บานหินลาดนาโน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,448  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 

1077 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 181 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10042 คมนาคมที่สะดวก เมตร    ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานดอนหมากพริก - บานลาน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,448  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 

1078 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 330 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานดงเกา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 กวา 1,980 ตร.ม. 

ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด พรอมตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1079 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานขามปอม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  กวา 1,500  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1080 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 215 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานบอแก - บานพระบุ และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,505  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 

1081 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 215 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ขก ถ 10112 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองหญาขาวนก - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองแวง อําเภอพระยืน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน  กวา 1,505 ตร.ม.  

พรอมตีเสนจราจร  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1082 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโตน หมูที่ 8,9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน - ตําบลหนองแวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  กวา 1,500 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1083 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหนองแวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1,7 ตําบลหนองแวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน - ตําบลดอนชาง กวา 1,500  ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1084 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองแวง หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา  - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  กวา 1,440 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร



3-367

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1085 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหัน หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน  กวา 1,435 ตร.ม.  

พรอมตีเสนจราจร

1086 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานกุดหลง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา กวา 1,440  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1087 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหนองน้ําขุนเหนือ คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 16 ตําบลบานหัน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา กวา 1,440 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1088 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานวังยาว หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กวา 1,440 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

1089 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 -             -                -                    498,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานหวยเสือเฒา คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 0.50 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลปาปอ อําเภอ และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานไผ - อําเภอโนนศิลา หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 1,435 ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร  

1090 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโนนแดงใหญ คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลโนนแดง - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา กวา 1,440 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1091 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหนองขี้เห็น คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลบานหัน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา - อําเภอบานไผ กวา 1,440 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  พรอมตีเสนจราจร

1092 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานนาดอกไม หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 290 เมตร ชวงที่ 2 กวาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชนบท - ตําบลหวยคอ และปลอดภัย 4 เมตร ยาว 116 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน รวมความยาว 406 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

1,914 ตร.ม. พรอมตีเสน

จราจร 

1093 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 386 -             -                -                    499,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานทานางเลื่อน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชนบท - ตําบลศรีบุญเรือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน  กวา 1,930  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1094 กอสรางถนนน้ําลนผานคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 เมตร -             -                -                    650,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กขามลําหวยแสง ชวง คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง - บานหวยแร 

หมูที่ 7 ตําบลวังมวง 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

1095 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 15 เมตร -             -                -                    850,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา ชวงบานหันโจด หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1096 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 13 เมตร -             -                -                    750,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา ชวงบานโคกสูง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเม็ก อําเภอ และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1097 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 968 -             -                -                    1,998,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 228 - บานศรีสุข และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 5,808 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน

1098 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 724 -             -                -                    1,999,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานหินลาดทุงโพธิ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 4,344 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน

1099 กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 739 -             -                -                    1,650,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ชวงที่ 2 สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังทรายขาว หมูที่ 14, และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกไมงาม หมูที่ 1 ตําบลศรีสุข 3,695 ตร.ม. 

ถึง ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1100 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.50 เมตร ยาว -             -                -                    2,768,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานพระคือ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก 1,000 เมตร หนา 0.04 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - วัดปาพุทธญาณรังษี และปลอดภัย เมตร ชนิดไมมีไหลทาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง กวา 5,500 ตร.ม. และตีเสน

จังหวัดขอนแกน ผิวจราจร

1101 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร -             -                -                    5,182,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต ชวงบานกุดกวาง หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 605 เมตร หนา 0.04 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขนวนนคร หมูที่ 17 และปลอดภัย เมตร ไหลทางขางละ 1 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

จังหวัดขอนแกน เชื่อมทางหลวง ไมนอยกวา 4,840 ตร.ม. 

ชนบท สาย ชย 4027 เขตอําเภอ ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ 410 เมตร หนา 0.04. 

เมตร ไหลทางขางละ 1 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 3,280 ตร.ม.

ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.04 เมตร

ไหลทางขางละ 1 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

กวา 6,400 ตร.ม. รวม

ความยาว 1,815 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 14,520 ตร.ม

1102 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร -             -                -                    4,898,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 300 เมตร หนา 0.04 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) และปลอดภัย เมตร ไหลทางขางละ 1 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชวงบานหนองโก หมูที่ 7 - บาน เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

โนนฟนเรือ หมูที่ 10 ตําบลกุดกวาง ไมนอยกวา 2,400 ตร.ม. 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 

เชื่อมอําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 250 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลทางขางละ 1 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 2,000 ตร.ม. 

ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร ยาว 

270 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 1,620 

ตร.ม. ชวงที่ 4 กวาง 6 เมตร

ยาว 965 เมตร หนา 0.04 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี

พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

5,790 ตร.ม. ชวงที่ 5 กวาง 

6 เมตร ยาว 230 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ไหลทาง

ขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 1,840

ตร.ม. รวมความยาว 2,015

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 13,650 ตร.ม. 



3-375

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1103 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟสต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว -             -                -                    3,297,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานโคกกลาง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานบะยาว หมูที่ 19 ตําบล และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กุดกวาง อําเภอหนองเรือ ลาดยางไมนอยกวา 4,800 

จังหวัดขอนแกน เชื่อมทางหลวง ตร.ม. ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร

ชนบทหมายเลข ขก 2071  ยาว 250 เมตร หนา 0.04 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี

พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

1,500 ตร.ม.ชวงที่ 3 กวาง 

6 เมตร ยาว 205 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ไมมีไหล

ทาง หรือมีพื้นที่ลาดไมนอย

กวา 1,230 ตร.ม. 

ชวงที่ 4 กวาง 6 เมตร ยาว 

106 หนา 0.04 เมตร 

ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 636 

ตร.ม รวมความยาว 1,361 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 8,166 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1104 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,750 -             -                -                    3,604,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานดอนดั่ง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนดั่ง - บานหนองกุง และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลคึมชาด  อําเภอ ลาดยางไมนอยกวา 

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 10,500 ตร.ม. 

1105 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,375 -             -                -                    3,766,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุงสวาง - บาน และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนสะอาด (ชวงบานกุดหวา หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

หมูที่ 9) อําเภอหนองสองหอง กวา 11,000  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน

1106 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,180 -             -                -                    2,460,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานแยกทาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงทองถิ่น ขก ถ 10127 และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัว หมูที่ 15 ตําบล ลาดยางไมนอยกวา 7,080

หนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง  ตร.ม. 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1107 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,600 -             -                -                    3,058,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานเปาะ หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง ลาดยางไมนอยกวา 9,600 

จังหวัดขอนแกน ตร.ม. 

1108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 438 -             -                -                    2,290,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

และวางทอระบายน้ําคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เสริมเหล็กบอพักน้ําคอนกรีต และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เสริมเหล็ก บานหนองโขย หมูที่ 2 กวา 1,752 ตร.ม. วางทอ

ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน ระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 0.60 x 1 เมตร จํานวน 

477 เมตร และบอพักน้ํา 

คสล. จํานวน 53 บอ 

รวมความยาว 530 เมตร 

1109 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3x3 เมตร ยาว 4 -             -                -                    871,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ลําหวยเสือเตน บานเทพอํานวย คมนาคมที่สะดวก เมตร ชนิด 4 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลโนนสมบูรณ  และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี 

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1110 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,766 -             -                -                    10,000,000       -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต สายบานปาไมงาม หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย กวา 16,596 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน

1111 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 580 -             -                -                    2,218,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

10074 บานโคกลาม - บานหลุบกุง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน กวา 3,480 ตร.ม.

1112 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทางกวาง -             -                -                    4,265,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก คมนาคมที่สะดวก ขางละ 1 เมตร ยาว 1,300 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถ 10081 บานหนองแวงทาวัด  - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแวงนอย อําเภอแวงนอย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 10,400 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1113 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 178 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนมวง หมูที่ 7- บานหนองโน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงเซิน - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน 

1114 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 178 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดินดํา หมูที่ 1 (สางกกเดื่อ) คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลบานเรือ  อําเภอภูเวียง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร

1115 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 178 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองทุม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - บานโคกสงา และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1116 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 178 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองทุม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานศาลาดิน ตําบลขนวน และตีเสนผิวจราจร

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

1117 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 178 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังชัย หมูที่ 5 ตําบลดินดํา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง - บานคึมชาติ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,068 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน  

1118 ปรับปรุงซอมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 180 -             -                -                    430,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เคพซีล บานกุดขอนแกน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง - บานหนองทุม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 167  -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนนลาดยางบานโคกสงา คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศาลาดิน ตําบลบานเรือ - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน กวา 835 ตารางเมตร 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

1120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเกา คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองนาคํา หมูที่ 8 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอ กวา 852 ตารางเมตร 

เวียงเกา จังหวัดขอนแกน

1121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 210 -             -                -                    482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2133 คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงศรีบุญเรือง (แยกลาบบาง) และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูเวียง - บานดินดํา หมูที่ 7 กวา 840 ตารางเมตร

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน  



3-382

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1122 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 167  -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองแสง หมูที่ 12 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง กวา 835 ตารางเมตร 

จังหวัดขอนแกน 

1123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 165 -             -                -                    482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากทางหมูบานมะลิวัลย คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 - ทางหลวง 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) ตําบลแดงใหญ กวา 825 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

1124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 165 -             -                -                    482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแดงนอย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม - ตําบลบานหวา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 825 ตร.ม. 



3-383

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 211 -             -                -                    485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนตุน หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานนิคม ตําบลดอนชาง กวา 844 ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

1126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 212 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหลุบ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - ตําบลบานเปด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  กวา 848 ตร.ม. 

1127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 135 -             -                -                    468,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทุม หมูที่ 1 ตําบลบานทุม คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลบานเปด อําเภอเมือง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  กวา 810 ตร.ม. 

1128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 212 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร  หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม - ตําบลสาวะถี และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมืองขอนแกน กวา 848 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  



3-384

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 164 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคอ หมูที่ 15 ตําบลกุดขอนแกน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง - บานสระพังขา และปลอดภัย ไมนอยกวา 820 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลโนนทอง 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

1130 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 202 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 4021 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงเซิน - บานใครนุน หมูที่ 3 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง ไมนอยกวา 1,616 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1131 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 202 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 4021 ตําบลสงเปอย คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานแกนพัฒนา หมูที่ 13 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง ไมนอยกวา 1,616 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 



3-385

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1132 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 267 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเกา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชวงบานถ้ําแข หมูที่ 8 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสงเปอย - บานโคกไมงาม และตีเสนผิวจราจร

หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

1133 กอสรางถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 164 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

2038 ภูเวียงเวียงเกา ชวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกไร หมูที่ 7 ตําบลสงเปอย - และปลอดภัย ไมนอยกวา 820 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ 17 

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน 

1134 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 267 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนน อบจ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายหวยแคนพัทยา 2 - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยแคน หมูที่ 10 และตีเสนผิวจราจร

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน



3-386

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1135 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 267 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบเคพซีล จากถนน อบจ. คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขอนแกน สายหวยแคนพัทยา 2 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน - บานโนนคูณ และตีเสนผิวจราจร

หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1136 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 267 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนน อบจ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานแคนพัฒนา 2 - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,602 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบอน หมูที่ 9 ตําบล และตีเสนผิวจราจร

หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

1137 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 202 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนน อบจ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายหวยแคนพัทยา 2 ตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สงเปอย - บานหนองกุงธนสาร ไมนอยกวา 1,616 ตร.ม.

หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงธนสาร และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1138 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 202 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนน อบจ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายหวยแคนพัทยา 2 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน - บาน ไมนอยกวา 1,616 ตร.ม. 

หนองกุงธนสาร หมูที่ 16  และตีเสนผิวจราจร 

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแกน 

1139 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 167 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเกา คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - บานโนนคูณ และปลอดภัย ไมนอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

1140 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 165 -             -                -                    482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 4021 - บานคอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 12 ตําบลกุดขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1141 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 269  -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานหัวนาหมอ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - บาน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,614 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกะแหลง หมูที่ 5 และตีเสนผิวจราจร

ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน  

1142 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 202 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวง 2038 ภูเวียง เวียงเกา - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ 17 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ ไมนอยกวา 1,616 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

1143 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 212 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายทางหลวงหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเกา - บานหนองแสง และปลอดภัย ไมนอยกวา 848 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมู 12 ตําบลพระลับ 

จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1144 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 269 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากถนน อบจ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสหกรณ ทุงชมพู ตําบล และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,614 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงธนสาร - บานโคกสงเปอย และตีเสนผิวจราจร 

หมูที่ 4 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน   

1145 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 165 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายทางหลวงหมายเลข 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขอนแกน - ชุมแพ - บานหนองกุง และปลอดภัย ไมนอยกวา  990 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 18 ตําบลบานทุม อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน   

1146 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 164 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกุง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม อําเภอเมือง- และปลอดภัย ไมนอยกวา  984 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกใหญ หมูที่ 10 และตีเสนผิวจราจร 

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1147 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 163 -             -                -                    481,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกุง หมูที่ 18 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม อําเภอเมือง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 978 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานฝาง หมูที่ 9 ตําบลบานฝาง และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

1148 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 196 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกใหญ อําเภอบานฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุง ตําบลบานทุม - และปลอดภัย ไมนอยกวา 980 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกลาม หมูที่ 2 ตําบลสาวะถี และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

1149 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 195 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวงโป หมูที่ 23 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - ตําบลบานทุม และปลอดภัย ไมนอยกวา  975 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 



3-391

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1150 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดทิง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานสําโรง ตําบลบานขาม และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน   

1151 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาคํานอย หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ (เลยสะพานโนนยาง) และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลทากระเสริม และตีเสนผิวจราจร

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1152 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบัวใหญ หมูที่ 5 ตําบลบัวใหญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1153 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายกระนวน - บัวใหญ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ทางหลวง ขก 4007 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน 

1154 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดงเย็น หมูที่ 12 ตําบลบัวใหญ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จุดปากทางเหลาใหญ เชื่อมตําบล และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานขาม อําเภอน้ําพอง ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1155 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําบอน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - ตําบลคํามวง อําเภอ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1156 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําจั่น หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - บานสนามบิน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน  

1157 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําจั่น หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - บานหัวบึง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน  

1158 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาฝายเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดโงง ตําบลหนองโน และตีเสนผิวจราจร

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1159 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาฝายเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง 2039 และตีเสนผิวจราจร

น้ําพอง - กระนวน  

1160 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําบอน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - บานดงเรือง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน  

1161 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

 สายบานโคกใหญ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1162 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาขาม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร

1163 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาขาม หมูที่ 13 - หินลาด คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

1164 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 155 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัวเงิน หมูที่ 8  - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย - และปลอดภัย ไมนอยกวา 930 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุง  อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน 

1165 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1166 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดพังทุย หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลทรายมูล และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร

1167 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานพังทุย หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1168 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานพังทุย - หัวบึง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร

1169 ซอมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสงา หมูที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองบัวบาน หมูที่ 5 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึงแยกทางหลวงชนบท และตีเสนผิวจราจร

ตําบลทรายมูล - ตําบลบัวใหญ 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 



3-397

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1170 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน 2039 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบลทรายมูล และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน 

1171 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 155 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสงา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล  แยกทางหลวง และปลอดภัย ไมนอยกวา 930 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 

1172 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แยกทางหลวงน้ําพอง - พระธาตุ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขามแกน ตําบลบานขาม - และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองหวา หมูที่ 10 และตีเสนผิวจราจร 

ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง  

จังหวัดขอนแกน



3-398

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1173 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 156 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหวา หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงสายน้ําพอง -  และปลอดภัย ไมนอยกวา 936 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พระธาตุขามแกน ตําบลทรายมูล และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1174 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนเชือก หมูที่ 7  คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไมนอยกวา1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานบึงเปง หมูที่ 9  และตีเสนผิวจราจร

ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน 

1175 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 239 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงเปง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบานขาม และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,434 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1176 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนเชือก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร

1177 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานสําโรง ตําบลบานขาม และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1178 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดงเย็น หมูที่ 12  ตําบลบัวใหญ และตีเสนผิวจราจร

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1179 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสําโรง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนน ตําบลบานโนน  และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

1180 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสนบานนาคํานอย หมูที่ 1, 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 

1181 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานบัวใหญ หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนหัวชาง หมูที่ 13 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม และตีเสนผิวจราจร

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1182 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 239 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานโนนหัวชาง หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,434 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1183 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทาง -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานคอกคี หมูที่ 9,10 คมนาคมที่สะดวก ขางละ 1 เมตร ยาว 183 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - บานคํามวม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 - ตําบลหวยโจด ไมนอยกวา 1,464 ตร.ม. 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1184 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 182 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดงเย็น หมูที่ 12 ตําบลบัวใหญ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลหวยโจด และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,456 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 



3-402

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1185 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 183 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคอกคี หมูที่ 10 ตําบลบัวใหญ คมนาคมที่สะดวก  เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลหวยโจด และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,464 ตร.ม.  

และตีเสนผิวจราจร 

1186 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานอุบล หมูที่ 3 - บานรักชาติ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 16 - บานนาคํานอย และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1,15 ตําบลทรายมูล - และตีเสนผิวจราจร

ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน 

1187 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายสามแยกถนนลาดยางสาย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2039 - บานสนามบิน หมูที่ 9 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 



3-403

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1188 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 240 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายบานหัวบึง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - บานโคกกลาง  และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลหนองกุง และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

1189 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายบานหินลาด หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง  - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาอางทอง หมูที่ 7 ตําบลคํามวง และตีเสนผิวจราจร

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

1190 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 239 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายบานดงเรือง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย  - บานคําบอน หมูที่ 8 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,434 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 



3-404

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1191 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 251 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,506 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

1192 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 -             -                -                    485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนางาม หมูที่ 5 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร

1193 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 247 -             -                -                    481,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,482 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน   และตีเสนผิวจราจร 

1194 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 -             -                -                    485,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขาม หมูที่ 5 ตําบลสวนหมอน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน   และตีเสนผิวจราจร 



3-405

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1195 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 191 -             -                -                    490,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเหลาใหญ หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลคําแคน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,528 ตร.ม.

และตีเสนผิวจราจร 

1196 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองขามพัฒนา  หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,520 ตร.ม.

และตีเสนผิวจราจร 

1197 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเหลาใหญ หมูที่ 9 ตําบลนาขา คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,520 ตร.ม.

และตีเสนผิวจราจร 



3-406

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1198 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 189 -             -                -                    483,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเหลาเหนือ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลกุดเคา และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,512 ตร.ม.

และตีเสนผิวจราจร 

1199 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 191 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัน หมูที่ 2 ตําบลกุดเคา - คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน   ไมนอยกวา 1,528 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1200 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามปอม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,520 ตร.ม.

และตีเสนผิวจราจร 



3-407

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1201 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 191 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,528 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1202 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยฮวก หมูที่ 3 ตําบลโพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,520 ตร.ม.

และตีเสนผิวจราจร 

1203 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 191 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองขาม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,528 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 



3-408

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1204 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 191 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา - คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,528 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1205 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนทอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานผือ - ตําบลบานกง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1206 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 155 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินลาด หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - บานนาเรียง หมูที่ 9 และปลอดภัย ไมนอยกวา 930 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน  



3-409

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1207 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองผือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานผือ - ตําบลบานกง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,640 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1208 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 155 -             -                -                    482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาเรียง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง - ตําบลพังทุย และปลอดภัย ไมนอยกวา 930  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1209 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองเม็ก หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน  



3-410

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1210 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองทุม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานกง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,640 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1211 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 238 -             -                -                    432,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานฟาเหลื่อม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเรือ - ตําบลบานกง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,428 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร  

1212 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานรองสมอ หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ตําบลโนนทัน - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1213 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 268 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดฉิม หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทัน - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,608 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 



3-411

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1214 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนเรือง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ - ตําบลศิลา และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1215 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินลาด หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 ตําบลโนนทัน ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร  

1216 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 251 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเนินทอง หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ – ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,506 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 2 ตําบลโนนทอน อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 



3-412

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1217 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 252 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานภูมูลเบา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย นอยกวา 1,512 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

1218 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 252 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสระพังขา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย นอยกวา 1,512 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2038 อําเภอหนองเรือ และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 

1219 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 268 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองแสง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย นอยกวา 1,706 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลบานแทน และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ  

1220 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 266 -             -                -                    482,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหาด หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย นอยกวา 1,596 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 



3-413

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1221 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงนอย หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย นอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1222 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 268 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดเลา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย นอยกวา 1,608 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2038 อําเภอหนองเรือ และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน  

1223 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 129 -             -                -                    306,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินลาด หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,032 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร



3-414

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1224 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเม็ง หมูที่ 2 ตําบลบานเม็ง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย นอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานแทน อําเภอบานแทน และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดชัยภูมิ  

1225 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 268 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหมือดแอ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,608 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1226 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 320 -             -                -                    488,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกุง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,600 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1227 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเม็ง หมูที่ 2 ตําบลบานเม็ง คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ถึง ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,640 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร  



3-415

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1228 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 -             -                -                    484,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานเหมือดแอ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - ตําบลยางคํา และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,624 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1229 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 192 -             -                -                    487,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สาย ขก ถ 2114 บานโนนเรือง คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลบานคอ – บาน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกอย หมูที่ 3 ตําบลแดงใหญ ไมนอยกวา 1,536 ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

1230 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทาศาลา หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเรือ- ตําบลบานเม็ง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,640 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 



3-416

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1231 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองแวง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลยางคํา - ตําบลบานเม็ง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  และตีเสนผิวจราจร 

1232 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 268 -             -                -                    486,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายหนองลุมพุก หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะอาด - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,608 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน  

1233 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1234 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 270 -             -                -                    489,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสวาง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทัน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,620 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร 

1235 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 179 -             -                -                    453,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสี หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก  เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ – ตําบลสําราญ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,432 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร  

1236 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองทอง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองไผ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1237 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาคํานอย หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองเขียด และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1238 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหนามแทง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแกน

1239 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 288 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานดอนหัน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - ตําบลโนนสะอาด และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1240 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชุมชนหนองคะเน ตําบลชุมแพ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1241 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสาวเอ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เทศบาลตําบลหนองแก 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

1242 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเสาเลา หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเสาเลา - ตําบลขัวเรียง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1243 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 288 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานสระแกว หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1244 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 740 -             -                -                    1,339,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเมือง หมูที่ 4 ตําบลชุมแพ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑ และปลอดภัย ไมนอยกวา 4,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนเมือง อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน

1245 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองศาลา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเสาเลา - ทางหลวง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

1246 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 288 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานสัมพันธ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขัวเรียง - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1247 กอสรางรั้วคอนกรีต ศูนย เพื่อใหสถานที่ รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 -             -                -                    1,000,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เครื่องจักรกลของ องคการบริหาร ราชการมีความ เมตร ยาว 475 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวนจังหวัดขอนแกน แข็งแรง ปลอดภัย ชนิดไมตอกเสาเข็ม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1248 กอสรางบอบําบัดแบบบึงประดิษฐ เพื่อบําบัดน้ําเสีย 1.บอพักรวมน้ําเสีย พรอม -             -                -                    870,000           -                    บําบัดน้ําเสีย  -น้ําเสียไดรับการ สํานักการชาง

ชุมชนบานโนนสวรรค หมูที่ 18 ดวยกระบวนการ ระบบทอสงน้ําเสีย ไดไมนอยกวา บําบัดใหดีขึ้น สามารถ

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง ทางธรรมชาติ 2.งานกอสรางหอกักเก็บน้ํา รอยละ 80 นํามาใชประโยชน

จังหวัดขอนแกน แบบโครงเหล็กพรอมทอจาย ไดอีก

3.งานโครงสราง

4.ถังไฟเบอรกลาส

5.งานระบบพลังงาน

แสงอาทิตย

6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสีย

แบบมอเตอรจุมใตน้ํา

7.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

เขาถังไฟเบอรกลาสที่ติดตั้ง

บนหอถังเก็บน้ํา

1249 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองทอง หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังหินลาด - ตําบลหนองไผ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1250 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาคํานอย หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังหินลาด - ตําบลหนองเขียด และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1251 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหนามแทง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู

จังหวัดขอนแกน

1252 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนหัน หมูที่ 9 ตําบลชุมแพ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1253 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชุมชนหนองคะแน ตําบลชุมแพ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1254 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสาวเอ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เทศบาลตําบลหนองแก 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

1255 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเสาเลา หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเสาเลา - ตําบลขัวเรียง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1256 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสระแกว หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1257 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 740 -             -                -                    1,339,000        -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเมือง หมูที่ 4 ตําบลชุมแพ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑ และปลอดภัย ไมนอยกวา 4,440 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนเมือง อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

1258 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองศาลา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเสาเลา - ทางหลวง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

1259 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสัมพันธ หมูที่ 3 ตําบลขัวเรียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



3-425

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1260 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนงาม หมูที่ 6 ตําบลโนนหัน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานจอมศรี หมูที่ 2 และปลอดภัย ไมนอยกวา 875 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน 

1261 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานมาลา หมูที่ 3 - บานสวางวารี คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 (สายโสกปลา) และปลอดภัย ไมนอยกวา 875 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1262 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 288 -             -                -                    497,000           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต บานแห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1263 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. -             -                -                    499,800           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

209 (ขอนแกน-เชียงยืน) บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บึงฉิม หมูที่ 4 (ขางแสงทว)ี 875 ตร.ม.

ตําบลบึงเนียม - ตําบลพระลับ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1264 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว -             -                -                    498,400           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม คมนาคมที่สะดวก 70  ม.หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3 ม. ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

209 (ขอนแกน-เชียงยืน) 200 ม. หนา 0.15 ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รวมระยะทาง 270 ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 880 ตร.ม.

1265 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 218 ม. -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวนอย หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1266 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 218 ม. -             -                -                    499,500           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองตูม หมูที่ 1,2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองตูม - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

1267 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. -             -                -                    499,800           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 875 ตร.ม.

1268 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. -             -                -                    497,300           -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองไหล หมูที่ 7 - บานโคกสี คมนาคมที่สะดวก ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2,13 ตําบลโคกสี - ทางหลวง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 6 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2183 ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รวมระยะทาง 148 ม. หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา

868 ตร.ม.

1269 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ จํานวน 262 สาย -             -                -                    126,743,600     -                    ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1270 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  -เพื่อจายเปนคา  -ผูรับจางที่องคการบริหาร -             -                -                    1,000,000        -                    ความพึงพอใจ ผูรับจางไดรับคา สํานักการชาง

(คา K) ชดเชยใหแก สวนจังหวัดไดดําเนินการ ของผูรับจาง ชดเชยตามหนังสือ

ผูรับจาง จัดซื้อจัดจางในหมวดคา สั่งการกระทรวง

ที่ดินและสิ่งกอสราง การคลัง

1271 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,900 -             -                -                    -                     9,734,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10018 บานหนองทุม - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานวังขอนยม อําเภอสีชมพู มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 23,200 ตร.ม.

1272 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,900 -             -                -                    -                     9,734,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10024 บานหนองตาไก - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานผาน้ําเที่ยง อําเภอสีชมพู มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 23,200 ตร.ม.

1273 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,600 -             -                -                    -                     9,687,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10102 บานโนนเมือง - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองแวงโสกพระ อําเภอพล มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 20,800 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1274 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,600 -             -                -                    -                     9,687,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10100  บานตําแย -  และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนกอก อําเภอพล มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 20,800 ตร.ม.

1275 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,700 -             -                -                    -                     9,785,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10102 บานดอนหมากพริก - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานลาน อําเภอบานไผ มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 21,600 ตร.ม.

1276 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,700 -             -                -                    -                     9,785,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10032  บานหนองผือ - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหัวชาง อําเภอบานไผ มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 21,600 ตร.ม.

1277 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,900 -             -                -                    -                     9,882,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10008  บานยางคํา - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

บานเม็ง อําเภอหนองเรือ มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 23,200 ตร.ม.

1278 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,900 -             -                -                    -                     9,882,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10010  บานหวาโงะ - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดงนอย อําเภอหนองเรือ มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 23,200 ตร.ม.

1279 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,800 -             -                -                    -                     9,858,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10008  บานบอแก - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานพระบุ อําเภอพระยืน มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 22,400 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1280 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,700 -             -                -                    -                     9,846,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10008  บานนางอง - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนสมบูรณ อําเภอ มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 21,600 ตร.ม.

1281 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,600 -             -                -                    -                     9,834,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10090  บานหนองกุงสวาง - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนสะอาด อําเภอ มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 20,800  ตร.ม.

1282 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,800 -             -                -                    -                     9,723,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10016 บานหนองนาคํา - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานขนวน อําเภอหนองนาคํา มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 22,400 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ. 02 

1283 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,800 -             -                -                    -                     9,768,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10085  บานหินกอง - และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองหวาย อําเภอโคกโพธิ์ไชย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 22,400 ตร.ม.

1284 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,700 -             -                -                    -                     9,843,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10051  แยกทางหลวง และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4003 - บานนาคํา มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 21,600  ตร.ม.

1285 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,900 -             -                -                    -                     9,734,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตแบบ Recycling สาย คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางขางละ 1 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10023 บานทาชาง - บาน และปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาหนองทุม อําเภอสีชมพู มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 23,200 ตร.ม.

-               -               244,376,800   701,832,100    146,782,000   รวม  1285  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสง  - ติดตั้งระบบไฟฟา  - ติดตั้งระบบไฟฟา -                   -                   -                   500,000         500,000          - ลดภาระ  - สามารถลดภาระ สํานักการชาง

อาทิตย หลังคาโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย คาใชจายคาไฟ คาใชจายคาไฟฟา

(Solar Looftop) หลังคาโซลาเซลลล หลังคาโซลาเซลล ฟาของศูนย ของศูนยเครื่องจักรกล

(Solar Looftop)  (Solar Looftop) จักรกล องคการ องคการบริหารสวน

ใหกับศูนยเครื่อง ขนาด 10 กิโลวัตต บริหารสวน จังหวัดขอนแกนได

จักรกล องคการ ประกอบดวยอุปกรณ จังหวัดขอนแกน

บริหารสวนจังหวัด ดังนี้  - เปนแบบอยาง

ขอนแกน  - แผงโซลาเซลล ขนาดไม โครงการนํารอง

 - เพื่อเปนการ นอยกวา 10 กิโลวัตต สามารถตอยอด

สงเสริมการใช  - เครื่องแปลงกระแส และพัฒนาติดตั้ง

พลังงานทดแทน ไฟฟา (Inverter) ใหกับอาคาร

ในการติดตั้งระบบ จํานวน 1 ชุด สํานักงาน และ

ไฟฟาพลังงานแสง  - โครงสรางจับยึดแผง โครงเรียนที่อยูใน

อาทิตย โซลาเซลล จํานวน 1 ชุด ความรับผิดชอบ

 - งานระบบไฟฟา อื่นๆ ของ อบจ.ขก.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสง  - ติดตั้งโคมไฟถนน  -โคมไฟถนนพลังงานแสง -                   -                   49,980,000     -                   -                   ความพึงพอใจ  - ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

อาทิตย แบบประกอบในชุดเดียว พลังงานแสงอาทิตย อาทิตย แบบประกอบใน ไมนอยกวา ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

กัน พรอมติดตั้ง ในโรงเรียน สถานี ชุดเดียวกัน (All In One รอยละ 60  - ปญหาการจราจร

ขนสงผูโดยสาร Solar Street Light) แบบ และอุบัติเหตุลดลง

สถานที่ราชการ เสากิ่งเดี่ยวพรอมติดตั้ง  

และถนนในความ จํานวน 714 ชุด ชุดละ

รับผิดชอบของ 70,000 บาท ตามบัญชี

อบจ.ขอนแกน นวัตกรรมไทย โดยสํานัก

และพื้นที่ที่ไดรับ งบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม

การรองขอ เดือนพฤษภาคม 2562

 - เพื่ออํานวยความ รายการนวัตกรรมไทย

สะดวกและเพิ่ม ลําดับที่ 22 

ความปลอดภัยตอ รหัส 07010014 

ชีวิตและทรัพยสิน โดย 1 ชุด ประกอบดวย

ของเจาหนาที่และ  - โคมไฟถนนพลังงานแสง

สถานที่ราชการ อาทิตย แบบประกอบใน

ของ อบจ.ขอนแกน ชุดเดียวกัน 30 วัตต

 - เพื่อเปนการสง จํานวน 1 โคม

เสริมการใชพลังงาน  - เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-

ทดแทนในการติด Hinged Column

ตั้งโคมไฟถนน ความสูง 6 เมตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสง พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 ตน

อาทิตย แบบประกอบในชุดเดียว  - Screw Pile ความยาว

กัน พรอมติดตั้ง (ตอ) 2 เมตร จํานวน 1 ตน

3 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางในถนนสาย  -เพื่อติดตั้งไฟฟา  -ระยะทาง 2,350 เมตร -                   -                   -                   7,245,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บานดอนหญานาง - บานโกทา แสงสวางใหกับถนน จํานวน 157 ตน และ ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจร

ตําบลศิลา อําเภอเมือง ที่อยูในความรับ หมอแปลงไฟฟา จํานวน รอยละ 60 ไปมา

จังหวัดขอนแกน ผิดชอบของ 4 ลูก

อบจ.ขอนแกน

 -เพื่อใหประชาชน

มีความปลอดภัยใน

การสัญจรในเวลา

กลางคืน 

 -เพื่อปองกันปญหา

อาชญากรรม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

4 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสง  -เพื่อติดตั้งไฟฟา ชนิดหลอดแอลอีดีไมต่ํา -                   -                   -                   474,000         -                   ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

อาทิตย บนถนนสาย แสงสวางใหกับถนน กวา 100 วัตต ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจร

เทศบาลเมืองกระนวน, ที่อยูในความรับ จํานวน 14 ตน รอยละ 60 ไปมา

บานโนนราศรี หมูที่ 18 - ผิดชอบของ

บานคําไฮ หมูที่ 3 ตําบลหนองโก อบจ.ขอนแกน

 -เพื่อใหประชาชน

มีความปลอดภัยใน

การสัญจรในเวลา

กลางคืน 

5 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสง  -เพื่อติดตั้งไฟฟา ชนิดหลอดแอลอีดีไมต่ํา -                   -                   -                   474,000         -                   ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

อาทิตย บนถนนสาย แสงสวางใหกับถนน กวา 100 วัตต ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจร

บานใหมชัยมงคล หมูที่ 19 ที่อยูในความรับ จํานวน 14 ตน รอยละ 60 ไปมา

ตําบลหนองโก - บานหนองชา ผิดชอบของ

หมูที่ 6 เทศบาลตําบลน้ําออม อบจ.ขอนแกน

ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน  -เพื่อใหประชาชน

จังหวัดขอนแกน มีความปลอดภัยใน

การสัญจรในเวลา

กลางคืน 



 3-437

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

6 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสง  -เพื่อติดตั้งไฟฟา ชนิดหลอดแอลอีดีไมต่ํา -                   -                   -                   500,000         -                   ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

อาทิตย บนถนนสาย ขถ ถ แสงสวางใหกับถนน กวา 100 วัตต ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจร

10049 บานหนองบัวนอย - ที่อยูในความรับ จํานวน 25 ตน รอยละ 60 ไปมา

บานกระนวน ชวงบานแหว ผิดชอบของ

หมูที่ 8,9 ตําบลบานโนน อบจ.ขอนแกน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน  -เพื่อใหประชาชน

มีความปลอดภัยใน

การสัญจรในเวลา

กลางคืน 

7 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา เพื่อใหมีแสงสวาง  -แรงต่ําภายนอก -                   -                   -                   1,000,000       -                   รอยละความ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบล ที่เพียงพอในเวลา ปกเสาคอนกรีตอัดแรง สําเร็จของการ มีความปลอดภัยใน

ทาพระ อําเภอเมือง กลางคืน ทําใหมี ขนาด 8 เมตร จํานวน ดําเนินการ ชีวิตและทรัพยสิน

จังหวัดขอนแกน ความปลอดภัย 16 ตน พาดสายแรงต่ํา

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในชีวิตและ ดวยสายอลูมิเนียมหุม

จังหวัดขอนแกน 2) ทรัพยสิน ฉนวน ขนาด 50 ตาราง

มิลลิมตร  ระบบ 1 เฟส

2 สาย ระยะทาง 660

เมตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

8 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา เพื่อใหมีแสงสวาง  -แรงสูงภายนอก -                   -                   -                   820,000         -                   รอยละความ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวง หมูที่ 12, 21  ที่เพียงพอในเวลา ปกเสาคอนกรีตอัดแรง สําเร็จของการ มีความปลอดภัยใน

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง กลางคืน ทําใหมี ขนาด 12 เมตร จํานวน ดําเนินการ ชีวิตและทรัพยสิน

จังหวัดขอนแกน ความปลอดภัย 16 ตน พาดสายแรงสูง

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในชีวิตและ ระบบ 1 เฟส ดวยสาย

จังหวัดขอนแกน 2) ทรัพยสิน เคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50

ตารางมิลลิเมตร ระยะ

ทาง 640 เมตร 

 -หมอแปลงภายนอก

ติดตั้งหมอแปลง ขนาด

30 เควีเอ 1 เฟส 

22,000-480/240 โวลท

จํานวน 1 เครื่อง พรอม

อุปกรณ

 -แรงต่ําภายนอก

ปกเสาคอนกรีตอัดแรง

ขนาด 8 เมตร จํานวน

26 ตน พาดสายแรงต่ํา

ดวยสายอลูมิเนียมหุม

ฉนวน ขนาด 50 ตาราง

มิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

8 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 2 สาย ระยะทาง

บานหนองแวง หมูที่ 12, 21  1,800 เมตร

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน (ตอ)

9 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา เพื่อใหมีแสงสวาง  -เพื่อขยายเขตระบบ -                   -                   -                   140,000         -                   รอยละความ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 ที่เพียงพอในเวลา ไฟฟาแรงต่ํา สําเร็จของการ มีความปลอดภัยใน

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง กลางคืน ทําใหมี ดําเนินการ ชีวิตและทรัพยสิน

จังหวัดขอนแกน ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

-                  -                  49,980,000    11,153,000    -                  รวม  9  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพ  -เพื่อสงเสริมเกษตรกร ลึก 3 เมตร ปริมาตร -               -              -                480,000      -                ความพึงพอใจของ  -ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขต ในการประกอบอาชีพ กักเก็บน้ําไมนอยกวา ผูเขารวมโครงการ เพิ่มขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง ตามแนวทางปรัชญา 1,000 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 19 บอ

-              -              -               480,000      -               รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงาน "GMS CONFERENCE 2021" 1.เพื่อแสดงศักยภาพ  -งานแสดงเทคโนโลยี -                  -                  -                 500,000        -                 รอยละความพึง 1.ไดแสดงถึง กองแผนฯ

(อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ความเปนศูนยกลางการ อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ พอใจของผูเขา ศักยภาพของ

ขอนแกน) คา การลงทุน ดําเนินการอยูในพื้นที่ รวมงาน ความเปนศูนย

2.เพื่อเปนหนึ่งในงาน จังหวัดขอนแกน และ กลางการคา

ระดับภูมิภาค สนับสนุน หัวเมืองตาง ๆ ตามเสนทาง การลงทุน

นโยบาย ขอนแกน ไมซ EWEC โดยผูซื้อ-ผูขายจาก 2.เกิดการแลก

ซิตี้ เกิดการพัฒนาการ ภาคอุตสาหกรรมของเมือง เปลี่ยนเรียนรู

คา การลงทุน เกิด ตางๆ รวมถึงจากสวนกลาง เทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจที่ดีตอจังหวัด  -การอบรมสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมใหม ๆ

และภูมิภาค ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับ

3.แสดงศักยภาพ ความ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

รวมมือของภาคีเครือขาย  -การแสดงนิทรรศการ

ทั้งภาครัฐ และเอกชน จากหนวยงานภาครัฐและ

ของจังหวัดขอนแกน การใหคําปรึกษาดาน

อุตสาหกรรม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

2 เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรี 1.เพื่อสงเสริมใหสตรีมี  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี -                  -                  -             72,500          -                 ผูเขารวมไมนอย สตรีมีศักยภาพ สํานักปลัดฯ

อําเภอภูเวียง สวนรวมกับการทํางาน ในเขตอําเภอภูเวียง กวารอยละ 60 และความสามารถ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ภาคีเครือขาย ทั้งดาน จํานวน 500 คน ในการเขามามี

อําเภอภูเวียง) เศรษฐกิจ การเมือง สวนรวมการพัฒนา 

สังคม วัฒนธรรมและ ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

ดานการศึกษา กับภาค การเมือง สังคม

ราชการและเอกชน วัฒนธรรม และ

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ดานการศึกษา

ขีดความสามารถในการ  -เกิดการแลก

บริหารจัดการองคกร/ เปลี่ยนเรียนรูการ

เครือขายสตรีอําเภอ ทํางานรวมกัน

ภูเวียงใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น

3 สงเสริมอาชีพกลุมอาชีพ OTOP  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกลุม  -กลุมผูผลิต ผูประกอบการ -                  -                  100,000       100,000        100,000       ความพึงพอใจ  -กลุมที่เขารวมมี กองแผนฯ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ผูผลิตและผูประกอบ OTOP OTOP อําเภอภูเวียง ของผูเขารวม ศักยภาพในการ

อําเภอภูเวียง) มีบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา จํานวน 51 กลุม พัฒนาผลิตภัณฑ

สินคา ไดอยางเหมาะสม 

 -เพื่อเสริมสรางกระบวนการ  -มีบรรจุภัณฑ

เรียนรู พัฒนาตอยอดภูมิปญญา เพื่อเพิ่มมูลคา

ทองถิ่นใหยั่งยืน สินคา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกลําหวยวังหนองราช เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวาง 12 ม. -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนสวาง หมูที่ 6 ตําบลดอนดั่ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - บานหนองสองหอง หมูที่ 1 การอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1 รวมลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหนองสองหอง และการเกษตร เฉลี่ย 3.60 ม. หรือมี อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขึดไมนอย

กวา 14,475 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 ขุดลอกสระแดง บานบะแค หมูที่ 5 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 100 ม. -               -               497,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ตําบลแวงใหญ - ตําบลปอแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 130 ม. ลึกเดิมโดย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก

3 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,421 ลบ.ม.

3 ขุดลอกหนองประปา บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 37 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 37 ม. ลาดเอียง พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค 1:1.5 ขุดลึก 5 ม. หรือมี รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

6,845 ลบ.ม.

ชวงที่ 2 กวาง 37 ม.

ยาว 76 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 ขุดลึก 3 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

8,436 ลบ.ม.

รวมปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 15,281 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

4 ขุดลอกลําหวยโสกขามนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโสกขามนอย หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโสกนกเต็น - เขต การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

5 ขุดลอกลําหวยหนองแวงนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 648 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

   ชวงบานหนองแวงนางเบา หมูที่ 12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เชื่อมเขตตําบลปอแดง อําเภอชนบท และการเกษตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม.

จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5  หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,985 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

6 ขุดลอกหนองสาธารณะ บานดงซํา เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 51 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลบานโนน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 80 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 2 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1

รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

ชวงที่ 2 กวาง 51 ม. 

ยาว 26 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย

0.30 ม. ขุดลึกลงไปอีก

เฉลี่ย 3.70 ม. ลาดเอียง

1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดรวม

ไมนอยกวา 11,080 

พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู

7 ขุดลอกลําหวยหลุบโพง บานปาไมงาม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. -               -               497,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,088 ม. ลึกเดิมโดย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอแวงใหญ - ตําบลทานางแนว การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก

3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 15,096 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

8 ขุดลอกลําหวยนาโน ชวงบานหนองโจด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 873 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลนาขา – ตําบลโพนเพ็ก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน    การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,095 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

9 ขุดลอกลําหวยนาโน  ชวงบานหนองตอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 631 -               -               498,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลนาขา – ตําบลสวนหมอน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน     การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,251 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

10 ขุดลอกลําหวยแคน ชวงบานโนนไท เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 642 ม. -               -               460,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลทาวัด - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

โนนทองหลาง หมูที่ 8 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,482 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

11 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลึก 3 เมตร -               -               318,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

พอเพียงในเขตอําเภอเขาสวนกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปริมาตรเก็บกักน้ําไมนอย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 1,000 ลบ.ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร จํานวน 13 บอ

12 ขุดลอกลําหวยสองคอนใต เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 814 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลดอนดู - บานหนองกุง หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา

14,652 ลบ.ม.

13 ขุดลอกลําหวยนกเอี้ยง บานนาขา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 524 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลนาขา - บานบัว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,100 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

14 ขุดลอกลําหวยบุหรี่ บานแจง หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 611 -               -               350,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน  แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 9,165 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

 (ชวงที่ 2) และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

15 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยรวง  บานรุงตะวัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 9 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

16 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยนาทาวัด บานลาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 6 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

17 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยโสกหาด (ตอนลาง) แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานกานเหลือง หมูที่ 1 ตําบล การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

กานเหลือง อําเภอแวงนอย และการเกษตร

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

18 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยหินลาด บานหนองดู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4 ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

19 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยยางฮาด บานหนองกุง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 6 ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

20 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยยางบง บานหนองกุง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 6 ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค Lat 15.505233 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.212542

21 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยยางบง บานหนองกุง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 6 ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค Lat 15.505612 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.213335
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

22 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยยางฮาด บาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หนองหญาขาว หมูที่ 5 ตําบล การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ทานางแนว อําเภอแวงนอย และการเกษตร

จังหวัดขอนแกน

23 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยยางบง บานโพนงาม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4  ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค Lat 15.847827 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.368756

24 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยยางบง บานโพนงาม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4  ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค Lat 15.888484 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.369674

25 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-1 บานโนนเขวา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1  ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

26 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-2 บานโนนเขวา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1  ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

27 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-3 บานทานางแนว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 2  ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

28 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-4 บานทานางแนว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 2  ตําบลทานางแนว  การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

29 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยทราย บานหญาคา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 7  ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค Lat 15.813391 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.408133
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

30 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยทราย บานหญาคา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 7  ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค Lat 15.871099 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.442279

31 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยโสกรัง บานหนองแขม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3  ตําบลแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

32 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยนา บานอีโล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 5  ตําบลแวงนอย การอุปโภค บริโภค Lat 15.788106 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.444186

33 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยนา บานอีโล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 5  ตําบลแวงนอย การอุปโภค บริโภค Lat 15.783533 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.438370
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

34 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตกั้นลําหวยรวง บานรวง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4  ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

35 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-5  บานหนองดู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4  ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

36 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-6  บานหนองดู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4  ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

37 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-7  บานละหานนา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1  ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

38 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตในลําน้ําชี-8  บานรวง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4  ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

39 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยเดื่อ-1 บานโนนแสนสุข แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 10  ตําบลหนองแปน การอุปโภค บริโภค Lat 16.202756 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.608144

40 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยเดื่อ-2 บานโนนแสนสุข แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 10  ตําบลหนองแปน การอุปโภค บริโภค Lat 16.202364 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.614259

41 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยเดื่อ-3 บานหนองแปน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 12  ตําบลหนองแปน การอุปโภค บริโภค Lat 16.194564 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.623766
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

42 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยเดื่อ-4 บานหนองแปน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 12  ตําบลหนองแปน การอุปโภค บริโภค Lat 16.179875 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.663270

43 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยคําปากดาว-1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานคําแคน หมูที่      ตําบลคําแคน การอุปโภค บริโภค Lat 16.312216 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.470762

44 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยคําปากดาว-2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานคําแคน หมูที่      ตําบลคําแคน การอุปโภค บริโภค Lat 16.301019 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร Long 102.482333

45 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยคําปากดาว-3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานโพนเพ็ก  หมูที่ 1,14  การอุปโภค บริโภค Lat 16.229836 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และการเกษตร Long 102.470791

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

46 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยคําปากดาว-4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานโพนเพ็ก  หมูที่ 1,14  การอุปโภค บริโภค Lat 16.189332 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และการเกษตร Long 102.546808

จังหวัดขอนแกน

47 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยนกเอี้ยง บานบัว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 17 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

48 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยปลาปาก บานหัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 2,3,13  ตําบลกุดเคา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

49 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยบง บานโนนพะยอมใต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 10 ตําบลโนนพะยอม การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร



5-16

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

50 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยหนองฝายไผ บานหวยไผ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

51 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยหนองเอี่ยน บานนาผาย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3 ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

52 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยอุย-1 บานชาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3,9  ตําบลขามปอม การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

53 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยอุย-2 บานพระบุ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1  ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

54 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยแคน บานแคนเหนือ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1  ตําบลแคนเหนือ การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

55 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยปะครอง  บานชุมชน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมากเลื่อมพัฒนา หมูที่ การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ และการเกษตร

จังหวัดขอนแกน

56 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยวังขอนแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานหนองตอกเกี้ย หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ และการเกษตร

จังหวัดขอนแกน

57 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยน้ําลัด บานโนนหัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

58 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยสระอะ บานขามเปย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 5,9 ตําบลบานแฮด การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

59 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยใหญ บานเพี้ยฟาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 5 ตําบลสําราญ อําเภอเมือง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

60 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตฝายลําน้ําเชิญ บานหนองแสง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 11 ตําบลบานเม็ง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

61 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยหลัว บานหนองโน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 8 ตําบลบานเม็ง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

62 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยหาด บานดอนชาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 12  ตําบลบานเม็ง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

63 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยโสกปลาดุก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานเหมือดแอ หมูที่ 16 ตําบลบานเม็ง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

64 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยยาง-1 บานหัวนา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 2,3,12  ตําบลจระเข การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

65 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยยาง-2 บานหนองหอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 6  ตําบลจระเข การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

66 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยยาง-3 บานยางคํา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1,2,13,14  ตําบลยางคํา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

67 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยยาง-4 บานหนองหวา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3  ตําบลยางคํา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

68 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยยาง-5 บานทาลี่ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 7  ตําบลบานกง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

69 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยยาง-6 บานกง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่    ตําบลบานกง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

70 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยใหญ  บานฝาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 9  ตําบลโนนทอง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

71 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยใหญ  บานโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1,10,15,20  ตําบลโนนทอง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

72 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตฝายลําเชิญหลง บานโคกสูง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 2  ตําบลกุดกวาง การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

73 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวางไมเกิน 20 -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ซีเมนตลําหวยเดือนหา บานกุดฉิม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร สูงไมเกิน 2 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 7,8    ตําบลโนนทัน การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

74 ปรับปรุงคลองสงน้ําโสกคาม เพื่อใหราษฎรมี ขนาดเสนผาศูนยกลาง -               -               100,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานสามหมอ หมูที่ 1 และบานมูลนาค แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 0.80 ม. จํานวน 24 ทอน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 10 ตําบลโคกโพธิ์ไชย และตําบล การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

บานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย และการเกษตร

จังหวัดขอนแกน

75 ขุดลอกลําหวยแดงเหนือ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 814 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลดอนดู - บานศุภชัย หมูที่ 5 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา

14,652 ลบ.ม. โดยนําดิน

ขุดชึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

76 ขุดลอกลําหวยทาสวรรค เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 524 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน - เขตบานหวยแร และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

หมูที่ 3 ตําบลวังมวง อําเภอปอยนอย เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตร

จังหวัดขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา

14,672 ลบ.ม. โดยนําดิน

ขุดชึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

77 ขุดลอกลําหวยเดื่อ บานหนองแปน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 968 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 12 ตําบลหนองแปน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,520 ลบ.ม. โดยนําดิน

ขุดชึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

78 ขุดลอกลําหวยลําดวน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 825 ม. -               -               399,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานดอนดั่ง หมูที่ 1 ตําบลดอนดั่ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.05 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

 - ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลง รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ไปอีกเฉลี่ย 1.45 ม. รวม

ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 11,573 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

79 ขุดลอกลําหวยเตย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 968 ม. -               -               500,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - การอุปโภค บริโภค ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.45 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เขตติดตอตําบลสวนหมอน และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

กวา 14,520 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

80 ขุดลอกลําหวยบงสาธารณะประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 877 ม. -               -               495,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานโนนสะอาด หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทอง การอุปโภค บริโภค ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

กวา 14,799 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

81 ขุดลอกลําหวยหมาอีนิลสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 877 ม. -               -               495,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ประโยชน (ตอนลาง) บานกุดหมากเห็บ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3,4 ตําบลโนนสะอาด - การอุปโภค บริโภค ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม.

จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

กวา 14,799 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

82 ขุดลอกลําหวยยางสาธารณะประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 764 ม. -               -               495,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

(ตอนบน) บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ - การอุปโภค บริโภค ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม.

จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

กวา 14,802 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

83 ขุดลอกลําหวยหมาอีนิลสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 878 ม. -               -               495,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ประโยชน (ตอนบน) บานกุดหมากเห็บ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3,4 ตําบลโนนสะอาด - การอุปโภค บริโภค ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม.

จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

กวา 14,816 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

84 ขุดลอกลําหวยนาโพธิ์ (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 879 ม. -               -               496,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานนาโพธิ์ หมูที่ 8,9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน - อําเภอคอนสวรรค และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม.

จังหวัดชัยภูมิ ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

กวา 14,833 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

85 ขุดลอกลําหวยทาน้ํากิน บานนาฮี เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก – ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,272 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

86 ขุดลอกลําหวยพอเทิง บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 10  ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,272 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

87 ขุดลอกลําหวยหนองโดน บานหวยฮวก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2   ตําบลโพนเพ็ก – ตําบลนาขา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,272 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

88 ขุดลอกลําหวยนอย บานโนนสวาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,272 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

89 ขุดลอกลําหวยสะพานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               499,000        -                  -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,272 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย



5-30

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

90 ขุดลอกลําหวยนาโน ชวงบานหนองตอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 631 -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลนาขา - ตําบลสวนหมอน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,251

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

91 ขุดลอกลําหวยหนองสําโรง ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ทุงนอย หมูที่ 4 ตําบลลอมคอม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานคูขาด หมูที่ 2 ตําบลโคกสงา การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง



5-31

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

92 ขุดลอกลําหวยหิน (ตอนบน) ชวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลลอมคอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง บานเพ็กใหญ หมูที่ 5 ตําบล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

เพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

93 ขุดลอกลําหวยสีดอ ชวงบานยานาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลเพ็กใหญ - บานลอมคอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 ตําบลลอมคอม อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

94 ขุดลอกลําหวยสีดอ (ตอนบน) ชวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนแต หมูที่ 10 ตําบลเพ็กใหญ - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองดู หมูที่ 9 ตําบลลอมคอม การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

95 ขุดลอกลําหวยหลักดาน ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

โนนหอม หมูที่ 8 ตําบลเพ็กใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอพล - เขตตําบลใหมนาเพียง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

96 ขุดลอกลําหวยทางควาย ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ทุงแค หมูที่ 9 ตําบลเพ็กใหญ - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

97 ขุดลอกลําหวยขี้หนู (ตอนลาง) ชวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานสระแกว หมูที่ 8 ตําบลเกางิ้ว - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

เขตตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

98 ขุดลอกลําหวยหนองแวงนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

(ตอนลาง) ชวงบานหนองแวงนางเบา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

พัฒนา หมูที่ 12 ตําบลหนองแวงนาง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

เบา อําเภอพล - เขตตําบลปอแดง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

99 ขุดลอกลําหวยนา (ตอนลาง) ชวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 572 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนทองหลาง หมูที่ 6 ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ละหานนา - เขตบานรวง หมูที่ 4 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,300 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

100 ขุดลอกลําหวยขอนขวาง ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แวงนอย หมูที่ 1 (ในเขตเทศบาล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลแวงนอย) - บานโนนศิลา การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 9 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

101 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หลักดาน หมูที่ 6 ตําบลวังหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลปาปอ การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

102 ขุดลอกลําหวยอีหลอด ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

โสกนกเต็นพัฒนา หมูที่ 10 ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โสกนกเต็น อําเภอพล - เขตตําบล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

หนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

103 ขุดลอกลําหวยผักตบ ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 768 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หลักดาน หมูที่ 6 ตําบลวังหิน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.70 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกลงไปอีก 2.30 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 5 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,926 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

104 ขุดลอกลําหวยไทร ชวงบานวังทอง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลวังหิน อําเภอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หนองสองหอง - เขตตําบลโสกนกเต็น การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

105 ขุดลอกลําหวยทราย บานคอกคี เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว -               -               -                  300,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 492 ลาดเอียง 1:1.5 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร นอยกวา 8,300 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

106 ขุดลอกลําหวยโจด ชวงบานหวยโจด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลโนนขา - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานหนองมะเขือ หมูที่ 1 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

107 ขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองมะเขือ หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหนองมะเขือ - เขตบานโนนเมือง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 8 ตําบลโนนขา อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

108 ขุดลอกลําหวยมวง (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองแวง หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

โสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

109 ขุดลอกลําหวยหนองไฮ ชวงบานประดู เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลโจดหนองแก - บานชาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1 ตําบลเมืองพล อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

110 ขุดลอกหนาฝายลําหวยแอก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 457 ม. -               -               -                  400,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองเรือ หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโจดหนองแก - เขต การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2.00 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

11,425 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

111 ขุดลอกลําหวยอีเฒา (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองสิม หมูที่ 11 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโจดหนองแก - เขตบานปาเปา การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

112 ขุดลอกลําหวยอีโซ ชวงบานเหมือดแอ เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 18 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลโจดหนองแก - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 300 ม. ลึกเดิมโดย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลเกางิ้ว การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.00 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

6,300 ลบ.ม.

ชวงที่ 2 กวาง 20 ม.

ยาว 320 ม. ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก

จากเดิม 2.00 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

8,000 ลบ.ม.

รวมปริมาตรดินขุดทั้ง

หมด 14,300 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

113 ขุดลอกลําหวยไทร เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโสกขามนอย หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล - เขต การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

114 ขุดลอกลําหวยอิสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 28 ม. ยาว 550 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานหนองแวง หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.3 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,900 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

115 ขุดลอกลําหวยหลัว ตอนกลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 1,000 -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานเม็ง หมูที่ 1, 2, 18 - บาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หนองโน หมูที่ 8 ตําบลบานเม็ง การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เชื่อมตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,678 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

116 ขุดลอกลําหวยหัน บานหนองเม็ก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 ม. ยาว 1,450 -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 - บานหนองสระ หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลบานกง - เชื่อมเขตตําบล การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.55 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หนองเรือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,688 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

117 ขุดลอกลําหวยปอ บานกุดฉิม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 780 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลโนนทัน - ทางหลวง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

แผนดินหมายเลข 2038 - ลําน้ําเชิญ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.5 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,747 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

118 ขุดลอกลําหวยบุนา ตอนลางชวงที่ 2 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 32 ม. ยาว 500 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานเปอย หมูที่ 5 - บานโนนทัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.30 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 1 ตําบลโนนทัน - การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.20 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,729 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

119 ขุดลอกลําหวยกุดเลา บานทรัพยเจริญ เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 15 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 18 ตําบลโนนทอง - บานถ้ําแข แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 250 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 8 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง การอุปโภค บริโภค 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.5 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

ชวงที่ 2 กวาง 20 ม.

ยาว 635 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย

2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.5

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

รวมความยาว 885 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,722 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

120 ขุดลอกลําหวยฝายใหญ บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 25 ม. ยาว 650 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลโนนทัน - ตําบลกุดกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.30 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,900 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

121 ขุดลอกลําหวยไผ บานหนองเขื่อนชาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 780 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6, 17 ตําบลโนนทอง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ลําน้ําเชิญ ตําบลหนองเรือ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,747 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

122 ขุดลอกลําหวยวังยาง (ตอนที่ 2) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 28 ม. ยาว 550 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโคกกลาง หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.30 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน - เชื่อมเขต และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,900 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

123 ขุดลอกลําหวยเสือเขี้ยว บานคอนฉิม เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลคอนฉิม - ตําบลแวงใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 660 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร จากเดิม 2 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

124 ขุดลอกลําหวยดอนหวาย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 20 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนเกานอย หมูที่ 8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 560 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคอนฉิม - ตําบลแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,840

ลบ.ม.

125 ขุดลอกลําหวยขี้นาค บานดอนโจด เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลคอนฉิม - ตําบลแวงใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 660 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร จากเดิม 2 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

126 ขุดลอกลําหวยแก บานโนนใหญ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลคอนฉิม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

127 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  494,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานคอนฉิมพัฒนา หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 540 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคอนฉิม - ตําบลใหมนาเพียง การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,782

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

128 ขุอลอกลําหวยสองคอน บานหนองแซง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 720 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.

129 ขุดสระน้ํากินโนนบานเกา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 30 ม. ยาว 80 ม. -               -               -                  491,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนทอง หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 3.3 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4.3 ม. อยางเพียงพอ

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

10,411 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

130 ขุดลอกหนองกุดสวนแตง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวาง 72 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนทอง หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 89 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.5 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.8 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา

10,496 ลบ.ม.

131 ขุดลอกลําหวยหลักดาน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองแดง หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง - ตําบลกานเหลือง การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 3 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

132 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานถลุงเหล็ก หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ - การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหัวทุง อําเภอพล และการเกษตร จากเดิม 3 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.

133 ขุดลอกลําหวยแก ชวงบานหวยแก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 12 ตําบลใหมนาเพียง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

134 ขุดลอกลําหวยกุดรู ชวงบานโสกไผ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลใหมนาเพียง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 3 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.

135 ขุดลอกลําหวยทราย (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 20 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานบะแค หมูที่ 5 ตําบลแวงใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 750 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลคอนฉิม อําเภอแงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,906

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

136 ขุดลอกลําหวยโสกรัง ชวงบานอีโล เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลแวงนอย - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

137 ขุดลอกลําหวยทราย ชวงบานศรีเมือง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 572 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 12 ตําบลแวงนอย - บานหญาคา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 7 ตําบลละหานนา การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,300 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

138 ขุดลอกลําหวยนา (ตอนกลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 572 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานดอนหัน หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลแวงนอย - เขตบานโนนงิ้ว การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 3 ตําบลทางขวาง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,300 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

139 ขุดลอกลําหวยยางบง ชวงบานปาเปง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลแวงนอย - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานน้ําซับ หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

140 ขุดลอกลําหวยนอย ชวงบานหนองมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 572 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลทางขวาง - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,300 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

141 ขุดลอกลําหวยนา ชวงบานหนองมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลทางขวาง - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

142 ขุดลอกลําหวยพระเจา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 24 ม. ยาว 605 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองโก หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง - เขต การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

143 ขุดลอกลําหวยหินแตก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโสกน้ําขาว หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง - เขตบานปาไมงาม การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

144 ขุดลอกลําหวยโปรง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองแขม หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลแวงนอย - เชตบานน้ําซับ การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

145 ขุดลอกลําหวยหลุบโพง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโพนงาม หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทานางแนว - เขตบานปาไมงาม การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

146 ขุดลอกลําหวยยางบง (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานทานางแนว หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทานางแนว - เขตบานหนองดู การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 4 ตําบลละหานนา และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

147 ขุดลอกลําหวยหินลอด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโคกใหญ หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง - เขตบานโนนศิลา การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 9 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

148 ขุดลอกลําหวยหลักดาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโสกกระหนวน หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง  อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เขตบานหนองแดง หมูที่ 2 และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

149 ขุดลอกลําหวยหินลาด (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองดูพัฒนา หมูที่ 15 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลละหานนา - เขตแมน้ําชี การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

150 ขุดลอกลําหวยหินลาดนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานทุงมน หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลละหานนา - เขตบานลาด การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 6 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

151 ขุดลอกลําหวยหลุงจาน (ตอนกลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

แกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

152 ขุดลอกลําหวยนอย บานปามะนาว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลปามะนาว - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

153 ขุดลอกลําหวยนกเอี้ยง ชวงบานนาขา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 20 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลนาขา - เขตติดตอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 530 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,250 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

154 ขุดลอกลําหวยคําแคน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานคําแคนเหนือ หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

155 ขุดลอกลําหวยเดื่อ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองแปน หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

เขตติดตอตําบลโคกสําราญ และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

156 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองขาม หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - ตําบลนาขา การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,272 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

157 ขุดลอกลําหวยบุหรี่ ชวงบานแจง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

158 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 20 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 530 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - ตําบลนาขา การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,250 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

159 ขุดลอกลําหวยฮวก ชวงบานหวยฮวก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 - บานหนองไฮ หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 887 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,305 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

160 ขุดลอกลําหวยเสือตาย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 887 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน - การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และการเกษตร 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,305 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

161 ขุดลอกหนองแกงกุดโดก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 ม. ยาว  74 ม. -               -               -                  482,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

(ดานทิศตะวันออก) บานดงเกา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึก พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 4 ตําบลบานโตน การอุปโภค บริโภค 3.00 ม. รวมลึก 3 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 10,290 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

162 ขุดลอกลําหวยหินลาด บานหนองโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 660 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลขามปอม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 13,820 ลบ.ม. พรอม อยางเพียงพอ

เกลี่ยตกแตงคันคู

163 ขุดลอกลําหวยลําวังชู บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 28 ม. ยาว 625 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลขามปอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง และการเกษตร 13,870 ลบ.ม. พรอม อยางเพียงพอ

จังหวัดมหาสารคาม เกลี่ยตกแตงคันคู

164 ขุดลอกลําหวยลําวังชู เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 830 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานสมปอยใหญ หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองแวง และการเกษตร 13,800 ลบ.ม. พรอม อยางเพียงพอ

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เกลี่ยตกแตงคันคู
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

165 ขุดลอกลําหวยแคนนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 19 ม. ยาว 805 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนเหลี่ยม หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลเปอยนอย - ตําบลขามปอม การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 13,845 ลบ.ม. พรอม อยางเพียงพอ

เกลี่ยตกแตงคันคู

166 ขุดลอกลําหวยวังมวง บานวังหิน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 29 ม. ยาว 565 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลสระแกว - ตําบลวังมวง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 13,765 ลบ.ม. พรอม อยางเพียงพอ

เกลี่ยตกแตงคันคู

167 ขุดลอกลําหวยวังปลา บานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 900 ม. -               -               -                  478,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลบานเหลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.30 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอบานฝาง - บานโนนบอ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 12 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน และการเกษตร ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,081 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

168 ขุดลอกลําหวยเหนือ บานเหลา หมูที่ 3 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 900 ม. -               -               -                  374,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานชาด หมูที่ 2 ตําบลโนนฆอง การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.60 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 10,206 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

169 ขุดลอกลําหวยกะลึก ตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 850 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโคกกวาง หมูที่ 1 ตําบลโคกกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.17 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึงบานแกนเทา หมูที่ 7 ตําบลบานฝาง การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.83 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,602 ลบ.ม. 

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

170 ขุดลอกลําหวยมวง บานโนนมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,580 -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลโคกงาม - บานชาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 2 ตําบลปาหวายนั่ง การอุปโภค บริโภค ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 อยางเพียงพอ

ม. หรือมีปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 13,651 

ลบ.ม. โดยนําดินขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

171 ขุดลอกลําหวยอีตัน บานดงเย็น เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 750 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1  ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง เขตอุทยานน้ําพอง ตําบลบานผือ การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,650 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

172 ขุดลอกลําหวยกุดตะวง เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 12 ม. -               -               -                  255,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานปาหวายนั่ง หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 150 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลปาหวายนั่ง - บานคอ หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลง รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานโคกงาม อําเภอบานฝาง และการเกษตร ไปอีกเฉลี่ย 2 ม. อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 9 ม.

ยาว 855 ม. ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลง

ไปอีกเฉลี่ย 2 ม.

รวมลึกเฉลี่ย 3 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 6,930 ลบ.ม. 

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

173 ขุดลอกลําหวยมวง บานโนนมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 750 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลโคกงาม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1  ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานปาหวายนั่ง หมูที่ 1 การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,650 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

174 ขุดลอกลําหวยจั่น บานฝาง หมูที่ 2 เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 10 ม. -               -               -                  411,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 440 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานแดงนอย หมูที่ 7 ตําบลบานทุม การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.30 ม. ขุดลึกลง รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 3 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 2,930 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง

ชวงที่ 2 กวาง 17 ม.

ยาว 350 ม. ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 1.30 ม. ขุดลึกลง

ไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. 

รวมลึกเฉลี่ย 3 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 6,277 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

175 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 35 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานปอแดง หมูที่ 1 ตําบลปอแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 50 ม. ลึกเดิม 1.80 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท - บานเมืองทอง หมูที่ 7 การอุปโภค บริโภค ม. ขุดลึกอีก 1.70 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ และการเกษตร รวมลึก 3.50 ม. หรือ อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

2,299 ลบ.ม. 

ลาดเอียง  1:1.5

ชวงที่ 2 กวาง 20 ม.

ยาว 550 ม. ลึกเดิม 

1.80 ม. ขุดลึกอีก 1.70 

ม. รวมลึก 3.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 11,266 ลบ.ม.

ลาดเอียง 1:1.5 โดยนํา

ดินที่ขุดไปทําคันคูทั้งสอง

ขางพรอมเกลี่ยตกแตง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

176 ขุดลอกลําหวยยาง บานหนองสะแบง เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 20 เมตร -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลหวยแก อําเภอชนบท - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 505 เมตร ลึกเดิม พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานดอนบานไท หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค 1.80 ม. ขุดลึกอีก 1.70 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ และการเกษตร ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

10,345 ลบ.ม. ลาดเอียง

1:1.5  ชวงที่ 2  กวาง

15 เมตร ยาว 300 เมตร 

ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก

1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 3,595 ลบ.ม.

ลาดเอียง 1:1.5 โดยนํา

ดินที่ขุดไปทําคันคูทั้งสอง

ขางพรอมเกลี่ยตกแตง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

177 ขุดลอกลําหวยกําพี้ บานหนองแวงนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลปอแดง - บานทุมหวย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 925 เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หมูที่ 3 ตําบลหวยแก อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลุกอีก 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึก 3.50 ม.หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,875 ลบ.ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 โดยนํา

ดินที่ขุดไปทําคันคูทั้งสอง

ขางพรอมเกลี่ยตกแตง



5-77

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

178 ขุดลอกลําหวยเสียว บานมาบตากลา เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 15 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 200 ม.ลึกเดิม 2 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานหลุบคา หมูที่ 7 ตําบลโนนศิลา การอุปโภค บริโภค ม.ขุดลึกอีก 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึก 3.50 ม.หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

2,025 ลบ.ม. ลาดเอียง 

1:1.5 ชวงที่ 2  กวาง

20 ม.  ยาว 680 ม.

ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกอีก

2 ม. รวมลึก 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 11,985 ลบ.ม.

ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 

โดยนําดินที่ขุดไปทํา

คันคูทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

179 ขุดลอกลําหวยบาก บานคําสมบัติ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 - บานดงเรือง หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 1,200 เมตร ลาดเอียง พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลคํามวง - เชื่อมเขตตําบล การอุปโภค บริโภค 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง และการเกษตร นอยกวา 14,495 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู

180 ขุดลอกลําหวยคํามะไฟ บานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลคํามวง อําเภอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 1,170 เมตร ลาดเอียง พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

เขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตําบลน้ําพอง การอุปโภค บริโภค 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร นอยกวา 14,500 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู

181 ขุดลอกลําหวยแลงสาธารณประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 53 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานปาหวายนั่ง หมูที่ 4 ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 95 เมตร ขุดลึกจากดิน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

เขาสวนกวาง  - บานดงเมืองแอม การอุปโภค บริโภค เดิม 2 เมตร หรือมี รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดบอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 10,070 ลบ.ม. 

พรอมเกลี่ยตกแตง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

182 ขุดลอกหนองออ บานทาแร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวาง 36 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 10 ตําบลดอนหัน - ตําบลทาพระ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 215 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. รวมลึก 3.50 รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร เมตร ลาดเอียง 1:2 โดย

นําดินขุดขนยายพรอม

เกลี่ยตกแตงที่สารณะ

ประโยชน จํานวน

8,814 ลบ.ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 10,744 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดขนดวยรถ

บรรทุกถมถนนและถม

บริเวณวัด พรอมเกลี่ย

ตกแตงทั้งหมด
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

183 ขุดลอกหนองประปา บานหวยเตย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1 เมตร รวมลึก 3 เมตร รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ลาดเอียง 1 :2 และขุด

บอดักทราย กวาง 28

เมตร ยาว 47 เมตร 

ลึก 2 เมตร ลาดเอียง

1:2 หรือมีปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 8,625 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดถมถนนและ

ถมบริเวณวัด พรอม

เกลี่ยตกแตงทั้งหมด

184 ขุดลอกหนองสาธารณะโคกหมากหมอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 55 ม. ยาว 70 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานกุดธาตุนอย หมูที่ 12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 3 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา การอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุด รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ไมนอยกวา 10,479 อยางเพียงพอ

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขน

ยาย พรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

185 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองจอก เพื่อใหราษฎรมี ดานA ยาว 43 ม. ดานB -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานสะอาด หมูที่ 5 ตําบลกุดธาตุ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 90 ม. ดานC ยาว ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 61 ม.ดานD ยาว 100 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 ม. อยางเพียงพอ

ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.80

ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 10,918 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขนยาย

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

186 ขุดลอกลําหวยชางตาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 11 ม. ยาว 1,300 -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.40 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโคก - เขตตําบลขนวน การอุปโภค บริโภค ขุดลึกเฉลี่ย 1.60 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,858 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขนยาย

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

187 ขุดลอกขยายหนองสาธารณะหนาฝาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 ม. ยาว 74 ม. -               -               -                  220,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 6 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ม. หรือมีปริมาตรดินขุด รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ไมนอยกวา 5,196 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

โดยนําดินที่ขุดขนยาย

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

188 ขุดลอกลําหวยเสียว บานหลุบคา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 450 ม. -               -               -                  493,900        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลบานแทน อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค ขุดลึกเฉลี่ย 2.10 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.70 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,700 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทํา

คันดินทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

189 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองกิบแกบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 38 ม. ยาว 235 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโคกสําราญ หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด - การอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี อยางเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 12,632 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

ทั้ง 2 ขาง ปริมาตรไม

นอยกวา 7,371 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย และดินขุดขน

ยาย ปริมาตรไมนอยกวา

5,261 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

190 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองคันนา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 321 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโคกสําราญ หมูที่ 14 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี อยางเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 11,867.50 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

1 ขาง ปริมาตรไมนอย

กวา 4,333.50 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย และดินขุด

ขนยาย ปริมาตรไมนอย

กวา 7,354 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

191 ขุดลอกหนองสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 321 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หนองดินเหนียว บานเล็บเงือก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 4 ตําบลโคกสําราญ การอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ และการเกษตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 11,867.5 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําคันดิน

1 ขาง ปริมาตรไมนอย

กวา 4,333.50 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย 

192 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลึก 3 ม. -               -               -                  480,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

พอเพียงในเขตเทศบาลตําบลโนนศิลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปริมาตรเก็บกักน้ําไมนอย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค กวา 1,000 ลบ.ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร จํานวน 19 บอ อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

193 ขุดลอกลําหวยโปรง ชวงบานหางขาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 600 ม. -               -               -                  497,500        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลบานหัน - ทต.โนนศิลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.90 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ขุดลึกเฉลี่ย 1.60 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,800 ลบ.ม.

194 ขุดลอกหนาฝายชลประทาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 11-50 ม. ยาว -               -               -                  499,100        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลบานหัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 300 ม. ขุดลึกลงไปอีก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง เทศบาลตําบลโนนศิลา การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 ม. หรือมีปริมาตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา อยางเพียงพอ

12,129 ลบ.ม. โดยนํา

ดินที่ขุดขนยาย พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

195 ขุดสระน้ําขนาดเล็กในไรนา เพื่อใหราษฎรมี จํานวน 20 บอ หรือ -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ มีปริมาตรเก็บกักไมนอย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

การอุปโภค บริโภค กวา 1,000 ลบ.ม. พรอม รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร เกลี่ยตกแตงคันคูใหเรียบ

รอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

196 ขุดลอกหนองบัว บานโพธิ์ศรี หมูที่ 3 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 64 ม. ยาว 88 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 10,672 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

พรอมตกแตงคันคู

197 ขุดลอกหนองแวง บานกุดทิง หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 58 ม. ยาว 100 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 10,984 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

พรอมตกแตงคันคู

198 ขุดลอกลําหวยเตย บานหวยเตย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 ม. ยาว 760 ม. -               -               -                  400,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.25 ลาด ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เฉลี่ย 1.75 ม. หรือมี อยางเพียงพอ

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

10,307.50 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

199 ขุดลอกหนองบุงบาน บานนาตับเตา เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 40 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลซับสมบูรณ และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 43 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค ชวงที่ 2 กวาง 40 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ยาว 33 ม. อยางเพียงพอ

ลาดเอียง 1:1.5

ลึกเดิม 1 ม. ขุดลึก 2 ม.

รวมลึก 3 ม.

200 ขุดลอกลําหวยหนองเบ็น เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลนาแพง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 604 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

และตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร โดยเฉลี่ย 3 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 4.50 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,949 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

201 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน - ลําน้ําชี เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 30 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,973 ลบ.ม.

202 ขุดลอกลําหวยวังชาตรี บานมูลนาค เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 30 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลโพธิ์ไชย - ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,973 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

203 ขุดลอกหนองฆาแข บานโนนสะอาด เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 12 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลนาแพง และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,140 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2.50 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3.50 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,962 ลบ.ม.

204 ขุดลอกหนองแก บานมูลนาค เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 30 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชย และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,973 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

205 ขุดลอกลําหวยแฝก บานนาตับเตา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 30 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลซับสมบูรณ และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,973 ลบ.ม.

206 ขุดลอกหนองไฟไหมเสื้อ บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวาง 60 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 68 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา  10,608 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

207 ขุดลอกลําหวยบา บานโคก หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 22 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลบานโคก และตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 490 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,945 ลบ.ม.

208 ขุดลอกลําหวยแห บานหินตั้ง หมูที่ 3 เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 22 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลซับสมบูรณ และตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 490 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,945 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

209 ขุดลอกลําหวยบุหรี่ บานแกงครอ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 22 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลนาแพง และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 490 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก อยางเพียงพอ

โดยเฉลี่ย 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,945 ลบ.ม.

210 ขุดลอกลําหวยหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

211 ขุดลอกลําหวยเตย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

212 ขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองยายเกลี้ยง หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - ตําบล การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

213 ขุดลอกลําหวยหินปูน บานหวยไรใต เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลโนนพะยอม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,272 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

214 ขุดลอกลําหวยแกนแทว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลกุดเพียขอม การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

215 ขุดลอกลําหวยแกงครอ บานแกงครอ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลนาแพง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลนาขา การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

216 ขุดลอกลําหวยโพง บานแกงครอ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลนาแพง - ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

217 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหวยคอ หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลชนบท การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

218 ขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองสองหอง หมูที่ 14 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

จังหวัดชัยภูมิ หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

219 ขุดลอกลําหวยหวา บานหวยแลง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

220 ขุดลอกลําหวยซับมวง บานหวยแลง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 14 ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

221 ขุดลอกลําหวยแลง บานคําคันโซ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

222 ขุดลอกลําหวยกุดรู ชวงบานโจดใหญ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลใหมนาเพียง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

223 ขุดลอกลําหวยหนองแวงไร ชวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 883 -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานหนองแวงไร หมูที่ 8  แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลในเมือง - เขตติดตอตําบลภูเหล็ก การอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม นอยกวา 13,245

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

224 ขุดลอกลําหวยเกิ้ง ชวงบานเกิ้ง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลบานไผ - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

225 ขุดลอกลําหวยดอนเสือโคก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโพธิ์ไชย หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไชย - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

226 ขุดลอกลําหวยแอก ชวงบานหลักดาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 25 ม. ยาว 386 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลหนองแวงโสกพระ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอพล - เขตบานกุดหอยกาบ การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2.00 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 6 ตําบลหันโจด และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,282 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

227 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานหวยมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 33 ม. ยาว 280 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลหนองแวงโสกพระ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - เขต การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2.00 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

228 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหวยมวง หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล - การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เขตบานกุดหอยกาบ หมูที่ 6 และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

229 ขุดลอกลําหวยหนองไห เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนกอก หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอประทาย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดนครราชสีมา รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

230 ขุดลอกลําหวยลึก ชวงบานโคกลาม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลหนองแวงโสกพระ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - เขต การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดนครราชสีมา รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

231 ขุดลอกลําหวยแอกใต เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 572 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองแปน หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2.00 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน - เขต และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

บานหนองบัวนาค อําเภอประทาย เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,300 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

232 ขุดลอกลําหวยเซ ชวงบานโนนสวัสดิ์ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 22 ม. ยาว 693 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลโนนธาตุ - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

233 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา ชวงบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

หันโจด อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

234 ขุดลอกลําหวยหิน ชวงบานหนองอรุณ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลลอมคอม - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

235 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนตะโก หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลหนองมะเขือ - เขตบานโนนพริก การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 7 ตําบลโคกสงา อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

236 ขุดลอกลําหวยหนองแซง (ตอนกลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานเพ็กนอย หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโสกนกเต็น - บานทับบา การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 3 ตําบลเมืองพล อําเภอพล และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

237 ขุดลอกลําหวยคลองไผ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 642 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม - ตําบลดอนดู การอุปโภค บริโภค 2.10 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.40 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,920 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

238 ขุดลอกลําหวยโสกธาตุ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองกุงศรี หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 935 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม การอุปโภค บริโภค 1.85 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 อยางเพียงพอ

ถึง ตําบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ์ ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

จังหวัดบุรีรัมย หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,887 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

239 ขุดลอกลําหวยหนองกุงสวาง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองกุงสวาง หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 670 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม - บานกุดหวา การอุปโภค บริโภค 2.13 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 9 ตําบลดอนดู และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.37 อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ม.รวมลึกเฉลี่ย 4.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,878 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

240 ขุดลอกลําหวยตะกั่ว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 815 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม - ตําบลตะกั่วปา การอุปโภค บริโภค 2.03 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.47 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,939 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

241 ขุดลอกลําหวยโคกเติ้น เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 647 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม - ตําบลดอนดู การอุปโภค บริโภค 1.25 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.25 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,921 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

242 ขุดลอกลําหวยหนองไผลอม - เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หนองบัวแดง ชวงบานหนองไผลอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 537 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1 ตําบลหนองไผลอม - การอุปโภค บริโภค 2.92 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

เทศบาลตําบลหนองสองหอง และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.58 อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ม.รวมลึกเฉลี่ย 4.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,915 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

243 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 763 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม - ตําบลดอนดู การอุปโภค บริโภค 2.03 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.47 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

ปริมาตรดินขุดขนทิ้ง

8,392 ลบ.ม.ปริมาตรดิน

ขุดพรอมเกลี่ยตกแตง

คันคู 5,594 ลบ.ม. 

รวมปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,986 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

244 ขุดลอกลําหวยเลาใหญ ชวงบานเกาคอ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลสระแกว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 905 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเปอยนอย - บานโนนทอน การอุปโภค บริโภค 1.80 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 3 ตําบลดอนดู และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,923 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

245 ขุดลอกลําหวยเลานอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองบัวนอย หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 972 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย การอุปโภค บริโภค 1.90 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - ตําบลปอพาน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.60 อยางเพียงพอ

อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,929 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

246 ขุดลอกลําหวยยางบง ชวงบานหวยแร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 863 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 1.73 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.77 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,923 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

247 ขุดลอกลําหวยโสกรัง ชวงบานวังมวง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 850 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 1.85 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,936 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย



5-113

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

248 ขุดลอกลําหวยวังตับควาย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานวังหิน หมูที่ 7 ตําบลสระแกว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 900 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย การอุปโภค บริโภค 1.93 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.57 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,935 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

249 ขุดลอกลําหวยอีหลอด เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานโนนเหลื่อม หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 872 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองเม็ก - ตําบลหันโจด การอุปโภค บริโภค 2.12 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.38 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,897 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

250 ขุดลอกลําหวยหนองพอก (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานวังทอง หมูที่ 2 ตําบลวังหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 973 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองสองหอง - การอุปโภค บริโภค 2.65 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.35 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ม.รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,919 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

251 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหลักดาน หมูที่ 4 ตําบลวังหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 525 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 2.85 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.15 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,927 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

252 ขุดลอกลําหวยลําดวน (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานดอนดั่ง หมูที่ 1 ตําบลดอนดั่ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 762 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 1.94 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.56 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,930 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

253 ขุดลอกลําหวยหนองวัดปา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองวัดปา หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 862 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 1.87 ม.ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.63 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,935 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย



5-116

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

254 ขุดลอกลําหวยนอย ชวงบานหนองคอ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 10 ม. -               -               -                  429,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 13 ตําบลบานลาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว1,020 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอบานไผ - ตําบลขามปอม การอุปโภค บริโภค 1.15 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.15 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 12,823 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

255 ขุดลอกลําหวยหญาคา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานกุดเชือก หมูที่ 11 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 525 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานลาน - ตําบลหินตั้ง การอุปโภค บริโภค 2.85 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,927 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

256 ขุดลอกลําหวยสระไขผํา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวาง 70 ม. -               -               -                  489,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองคาย หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 122 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 อยางเพียงพอ

ม.รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

ปริมาตรดินขุดขนทิ้ง 

8,283 ลบ.ม. ปริมาตร

ดินขุดพรอมเกลี่ยตกแตง

คันคู 5,521 ลบ.ม. 

รวมปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,804 ลบ.ม. โดย

นําดินขุดขนทิ้งยังที่

สาธารณะและไปทําคันคู

โดยรอบพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

257 ขุดลอกสระน้ําวังโพน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดกวาง 71 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหลักดาน หมูที่ 4 ตําบลวังหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 121 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย

4.00 ม. ปริมาตรดินขุด

ขนทิ้ง 9,735 ลบ.ม.

ปริมาตรดินขุดพรอม

เกลี่ยตกแตงคันคู 4,171

ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 13,906 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขน

ปทิ้งยังที่สาธารณะและ

ไปทําคันคูโดยรอบ พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

258 ขุดลอกลําหวยทราย ชวงบานลาน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลบานลาน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 556 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค 2.95 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.05 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,902 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

259 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานผักหวาน หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 892 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานลาน - ตําบลหินตั้ง การอุปโภค บริโภค 1.92 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.58 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,911 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

260 ขุดลอกลําหวยหนองโน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานสรางแปน หมูที่ 1,12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 895 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานลาน - ตําบลแคนเหนือ การอุปโภค บริโภค 2.15 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.35 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,921 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

261 ขุดลอกลําหวยวังไฮ ชวงบานสรางแปน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1,12 ตําบลบานลาน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 715 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค 1.85 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวีดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,923 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

262 ขุดลอกลําหวยวังยาว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานดอนนาแพง หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 862 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานลาน - ตําบลปาปอ การอุปโภค บริโภค 1.87 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.63 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,935 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

263 ขุดลอกลําหวยวังขอนแดง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานลาน หมูที่ 5 ตําบลบานลาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 846 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค 2.08 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.42 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,920 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

264 ขุดลอกลําหวยลี่ (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 12 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหันโจด หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 667 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหันโจด - ตําบลหนองเม็ก การอุปโภค บริโภค 0.65 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.85 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,922 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

265 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 30 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานเหลาชาด หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 583 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหันโจด - ตําบลโนนธาตุ การอุปโภค บริโภค 4.25 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.75 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 6.00 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,921 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

266 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 22 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองแวง หมูที่ 13 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 612 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองเม็ก - ตําบลหันโจด การอุปโภค บริโภค 2.02 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.48 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,926 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

267 ขุดลอกลําหวยวังมวง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานโนนสวาง หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 850 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลดอนดั่ง - เทศบาลตําบล การอุปโภค บริโภค 1.85 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,936 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

268 ขุดลอกลําหวยวังน้ํากิน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 12 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองเสี้ยว หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 900 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลวังหิน - ตําบลสําโรง การอุปโภค บริโภค 1.22 ม. ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.28 อยางเพียงพอ

ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,938 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

269 ขุดลอกลําหวยบอ ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 977 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หนองแวงแอก หมูที่ 4 ตําบลโนนขา - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดใหลึกจาก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหันนอย หมูที่ 10 ตําบลหนองแวง การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

โสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,288 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

270 ขุดลอกลําหวยโจดใหญ ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

โนนเมือง หมูที่ 8 ตําบลโนนขา - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดใหลึกจาก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโนนเพ็ก หมูที่ 8 ตําบลหนองแวง การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

โสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

271 ขุดลอกลําหวยวังแสง (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 977 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานปาพราว หมูที่ 6 ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดใหลึกจาก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หนองมะเขือ - บานหนองหญาปลอง การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,288 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

272 ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานเกางิ้ว หมูที่ 1 ตําบลเกางิ้ว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 2 ม. ขุดใหลึกจาก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - เขตตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล การอุปโภค บริโภค เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

273 ขุดลอกลําหวยไสไก ชวงบานโนนตะโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลหนองมะเขือ - บาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หนองสําโรง หมุที่ 10 ตําบลลอมคอม การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

274 ขุดลอกลําหวยหญาไทร ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หนองแวงใน หมูที่ 9 ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หนองมะเขือ - บานศรีกระดานพล การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 1 ตําบลลอมคอม อําเภอพล และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

275 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  -เพื่อจายเปนคา  -ผูรับจางที่องคการบริหาร -            -               -                  500,000        -                  ความพึงพอใจ ผูรับจางไดรับคา กองแผนฯ

(คา K) ชดเชยใหแก สวนจังหวัดไดดําเนินการ ของผูรับจาง ชดเชยตามหนังสือ

ผูรับจาง จัดซื้อจัดจางในหมวดคา สั่งการกระทรวง

ที่ดินและสิ่งกอสราง การคลัง

276 ขุดลอกลําหวยโจด ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

โสกขามนอย หมูที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถึง บานโจดหนองแก หมูที่ 1 การอุปโภค บริโภค จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล และการเกษตร 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 14,280 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

277 ขุดลอกลําหวยทราย บานวังยาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 23 เมตร -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,500 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร อยางเพียงพอ

278 ขุดลอกสาธารณะ บานหนองกุง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 23 เมตร -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาหมอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,500 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร อยางเพียงพอ

279 ขุดลอกลําหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -               -               -                  500,000        500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหวยเสียว หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 2,000 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองปลาหมอ - ตําบลโนนศิลา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

280 ขุดลอกหนาฝายชลประทานขนาดเล็ก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร -               -               -                  500,000        500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหวยเสียว หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 200 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อยางเพียงพอ

281 ขุดลอกหนาฝายชลประทาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร -               -               -                  500,000        500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหวยแคน หมูที่ 4 ตําบลบานหัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 200 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร อยางเพียงพอ

282 ขุดลอกหนาฝายชลประทาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร -               -               -                  500,000        500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองขี้เห็น หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 200 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อยางเพียงพอ

283 ขุดลอกลําหวยหนองเบ็ญ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 เมตร -               -               -                  500,000        500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานเปา หมูที่ 3 ตําบลบานไผ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 800 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

284 ขุดลอกลําหวยกานฮุง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานโนนสวรรค หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ - การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

285 ขุดลอกลําหวยกานฮุง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานภูเงิน หมูที่ 7 ตําบลภูเหล็ก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

286 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานภูเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลภูเหล็ก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 631 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอบานไผ - ตําบลหนองแซง การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,251 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

287 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองรูแข หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลภูเหล็ก - ตําบลในเมือง การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

288 ขุดลอกลําหวยหนองแวงไร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองหญาปลอง หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลภูเหล็ก - บานนาโพธิ์ หมูที่ 5 การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,275 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

289 ขุดลอกลําหวยแยก บานโนนตุน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลปามะนาว - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

290 ขุดลอกลําหวยคําแคน บานคํานอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลคําแคน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,215 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

291 ขุดลอกลําหวยอินแปลง บานชีกกคอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 ม. ยาว 377 ม. -               -               -                  233,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.20 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - บานสําราญ หมูที่ 14 การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด และการเกษตร 2.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 2.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย

3.50 ม. หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 6,329

ลบ.ม.โดยนําดินขุดไปทํา

คันดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

292 ขุดลอกบึงหวยเตา (ธนาคารน้ํา) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม. ยาว 100 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานมาลา หมูที่ 3 ตําบลชุมแพ - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกลง 2 ม. ลาดเอียง 1:2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ การอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินขุด 12,304 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลบ.ม. อยางเพียงพอ

293 ขุดลอกลําหวยยางฮาด บานโพนงาม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 900 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลทานางแนว - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

294 ขุดลอกลําหวยยางลาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 800 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานโนนเขวาสอง หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทานางแนว - ตําบลแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

295 ขุดลอกลําหวยกุดลาด ชวงบานลาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 712 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลทาวัด - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานโนนทองหลาง หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2.00 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,952 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง

296 ขุดลอกลําหวยยางบง บานน้ําซับ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร

297 ขุดลอกลําหวยยางบง บานหนองกุง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 900 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลทานางแนว - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

298 ขุดลอกลําหวยยางฮาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. -               -               -                  500,000        500,000        รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโพนงาม หมูที่ 4 - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 2,000 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานโนนเขวา หมูที่ 10 การอุปโภค บริโภค รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย และการเกษตร

จังหวัดขอนแกน

299 กอสรางฝายน้ําลน บานปอแดง เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

300 กอสรางฝายน้ําลน บานหนองแวงนอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

301 กอสรางฝายน้ําลน บานหนองแต เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ



5-137

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

302 กอสรางฝายน้ําลน บานรองดูก เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลกุดเพียขอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

303 กอสรางฝายน้ําลน บานหญาเครือ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลกุดเพียขอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

304 กอสรางฝายน้ําลน บานนาหนองทุม เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 8 ตําบลบานแทน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

305 กอสรางฝายน้ําลน บานโนนแดงนอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

กหมูที่ 5 ตําบลบานแทน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

306 กอสรางฝายน้ําลน บานดอนดูนอย เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง ปอแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

307 กอสรางฝายน้ําลน บานดอนดู เพื่อใหราษฎรมี ขนาดสันฝายกวาง 4 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 10 ตําบลศรีบุญเรือง ปอแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

308 ขุดลอกหนองประปา บานสามหมอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 60 ม. ยาว 162 ม. -               -               -                  750,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลาดเอียง 1:2 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกจาก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร เดิม 2 ม. รวมลึก 4 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 16,484 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

309 ขุดลอกหนองบัว บานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดของทิศเหนือ -               -               -                  2,562,000      -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลโกสนกเต็น แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 260 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ทิศตะวันตกยาว 290 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ทิศตะวันออกยาว 220 ม.

ทิศตะวันตกยาว 150 ม.

ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.50 ม.

ตองการขุดลอกใหลึกจาก

เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง

1:2 รวมลึก 4 ม. โดยนํา

ดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน

โดยรอบและขนยายไป

ทิ้งตามจุดที่กําหนด

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย ปริมาตรดินขุด

53,844 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

310 ขุดลอกลําหวยกุดลาด (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานลาด หมูที่ 6 ตําบลทาวัด - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

เขตบานโนนทองหลาง หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

311 ขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองแวงหวยทราย หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลละหานนา - บานหนองมวง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 ตําบลทางขวาง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

312 ขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานทุงมน หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลละหานนา - บานลาด หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

313 ขุดลอกลําหวยโสกหาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโสกน้ําขาว หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เขตตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

314 ขุดลอกลําหวยโสกขี้นาค เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองสองหอง หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง - เขตบานน้ําซับ การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,289 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

315 ขุดลอกลําหวยตะกั่ว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 680 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานกานเหลืองหนองแวง หมูที่ 12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เขตตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,280 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง



5-143

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

316 ขุดลอกลําหวยสระแกราษฎ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 866 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานตลาด หมูที่ 8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลกานเหลือง - บานกุดรู หมูที่ 4 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,298 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

317 ขุดลอกลําหวยนา ชวงบานแวงนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 22 ม. ยาว 693 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1 ตําบลแวงนอย - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

318 ขุดลอกลําหวยนา ชวงบานกุดลาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 544 ม. -               -               -                  400,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

(ตอนลาง) ชวงบานลาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาวัด - เขตบานโนนทองหลาง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 6 ตําบลละหานนา และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

11,424 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

319 ขุดลอกลําหวยหลุงจาน (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 648 ม. -               -               -                  400,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานรวง หมูที่ 4 ตําบลทาวัด - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

เขตตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

11,421 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

320 ขุดลอกลําหวยสมปลอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 693 ม. -               -               -                  400,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองโกนอย หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาวัด - เขตบานหนองมวง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 ตําบลทางขวาง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

11,434 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

321 ขุดลอกลําหวยโนนจาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 544 ม. -               -               -                  400,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

เขตตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 

จังหวัดนครราชสีมา รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

11,424 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

322 ขุดลอกลําหวยตะกั่ว เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองกระรอก หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 660 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลแวงใหญ - ตําบลคอนฉิม การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.00 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.

323 ขุดลอกลําหวยหนองแวงไร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองแวงไร หมูที่ 8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมาย การอุปโภค บริโภค 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

เลข 2284 อําเภอมัญจาคีรี และการเกษตร 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

324 ขุดลอกลําหวยยาง บานดอนบานไท เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 20 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 560 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลวังแสง อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.00 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.

325 ขุดลอกลําหวยสาธารณประโยชน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

(ตอนลาง) บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 640 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,800

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

326 ขุดลอกลําหวยวังหวาสาธารณ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประโยชน บานวังหวา หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 640 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,800

ลบ.ม.

327 ขุดลอกลําหวยบงสาธารณประโยชน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหวยบง หมูที่ 5 ตําบลโนนสะอาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 718 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,808

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

328 ขุดลอกลําหวยหมาอีนิลสาธารณ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประโยชน (ตอนลาง) บานกุดหมากเห็บ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 718 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 3,4 ตําบลโนนสะอาด - การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลดนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,808

ลบ.ม.

329 ขุดลอกลําหวยยางสาธารณประโยชน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

(ตอนบน) บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 640 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ - การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,800

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

330 ขุดลอกลําหวยหมาอีนิลสาธารณ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  495,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประโยชน (ตอนบน) บานกุดหมากเห็บ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 718 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 3,4 ตําบลโนนสะอาด - การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,808

ลบ.ม.

331 ขุดลอกลําหวยนาโพธิ์ (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานนาโพธิ์ หมูที่ 8,9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 720 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - อําเภอคอนสวรรค และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดชัยภูมิ เฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

332 ขุดลอกลําหวยนาโพธิ์ (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 20 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานนาโพธิ์ หมูที่ 8,9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 560 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - อําเภอคอนสวรรค และการเกษตร จากเดิม 2.00 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดชัยภูมิ เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,840

ลบ.ม.

333 ขุดลอกลําหวยคําแคน บานคํานอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 881 -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลคําแคน  อําเภอมัญจาคีรี แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ถึง ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง การอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดลึกลงไป อีก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม นอยกวา 13,215

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

334 ขุดลอกลําหวยคําแคน ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 881 -               -               -                  497,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

คําแคนเหนือ หมูที่ 2  ตําบลคําแคน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดลึกลงไป อีก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม นอยกวา 13,215

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

335 ขุดลอกลําหวยเดื่อ ชวงบานหนองแปน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลหนองแปน อําเภอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

มัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลโคกสําราญ การอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดลึกลงไป อีก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม นอยกวา 13,275

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

336 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 632 -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดลึกลงไป อีก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม นอยกวา 13,272

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

337 ขุดลอกลําหวย คําปากดาว ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 530 -               -               -                  498,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

กุดขอนแกน หมูที่ 9  ตําบลคําแคน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดลึกลงไป อีก รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม นอยกวา 13,250

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

338 ขุดลอกวังบักกุด บานดอนหัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 เมตร ยาว -               -               -                  435,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 1,300 เมตร ลึกเฉลี่ย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.20 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ไมนอยกวา 13,000 

ตร.ม. รวมปริมาตรดินขุด 

11,856 ลบ.ม. พรอม

ตกแตงคันคู

339 ขุดลอกหนองแลงสาธารณประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 55 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

บานปาหวายนั่ง หมูที่ 4 ตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 95 เมตร ขุดลึกจากดิน พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

เขาสวนกวาง - ตําบลดงเมืองแอม การอุปโภค บริโภค เดิม 2 เมตร หรือมี รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 10,070 ลบ.ม.

พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู

340 ขุดลอกลําหวยกุดลัดควาย บานดอนหัน เพื่อใหราษฎรมี ขนาดพื้นที่ 8,900 ตร.ม. -               -               -                  429,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ความกวางตามสภาพพื้น รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ที่รวมปริมาตรดินขุด 

12,537 ลบ.ม. พรอม

ตกแตงคันคู
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

341 ขุดลอกบึงหนองทอน บานนาดอกไม เพื่อใหราษฎรมี ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา -               -               -                  485,100        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลขุมแพ อําเภอชุมแพ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 14,165 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1 เมตร รวมปริมาตร รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ดินขุด 14,165 ลบ.ม.

342 ขุดลอกหวยเตา บานมาลา หมูที่ 3 เพื่อใหราษฎรมี ขนาดพื้นที่ 10,000 ตร.ม. -               -               -                  493,500        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ความกวางตามสภาพพื้น รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

และการเกษตร ที่รวมปริมาตรดินขุด

14,412 ลบ.ม.

พรอมตกแตงคันคู

343 ขุดลอกลําหวยนา ชวงบานกุดเลา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

(ตอนลาง) ชวงบานลาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 712  เมตร ลึกเดิม 1.50 พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

ตําบลทาวัด - เขตบานโนนทองหลาง การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

หมูที่ 6 ตําบลทาวัด - เขตบาน และการเกษตร 2  เมตร ลาดเอียง  

โนนทองหลาง หมูที่ 6 ตําบลละหานนา 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,952

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินสองขางลําหวย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

344 ขุดลอกลําหวย บานหนองวัดปา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 ม. ยาว 1,000 -               -               -                  499,000        -                  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 4 ตําบลดอนดั่ง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 ม. พอใจไมนอยกวา บริโภค และทําการ

บานหนองบัวแดง หมูที่ 5 การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 เกษตรอยางเพียงพอ

ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร 1.80 ม. รวมลึกเฉลี่ย

จังหวัดขอนแกน 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,842 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

345 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลึก 3 ม. -               -               -                  480,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

พอเพียงในเขตอําเภอเขาสวนกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปริมาตรเก็บกักน้ําไมนอย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 1,000 ลบ.ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร จํานวน 19 บอ อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

346 ขุดลอกลําหวยแก บานโนนใหญ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 25 ม. -               -               -                  494,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลคอนฉิม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 540 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,782

ลบ.ม.

347 ขุดลอกลําหวยหลักดาน (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยกวาง 15 ม. -               -               -                  496,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองแดง หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ - การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหัวทุง อําเภอพล และการเกษตร จากเดิม 3 ม. รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 14,850

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

348 ขุดลอกหนองน้ํา เพื่อใหราษฎรมี พื้นที่ 1 -               -               -                  1,604,000      -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

(ปาชาสาธารณประโยชน)บานแวงนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ดาน A กวาง 136 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1 เทศบาลตําบลแวงนอย - การอุปโภค บริโภค ดาน B กวาง 136 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร ดาน C กวาง 127 ม. อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ดาน D กวาง 46 ม.

รวมลึกเฉลี่ย 5 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

21,126 ลบ.ม.

พื้นที่ 2 

ดาน A กวาง 92 ม.

ดาน B กวาง 49 ม.

ดาน C กวาง 78 ม.

ดาน D กวาง 75 ม.

รวมลึกเฉลี่ย 6 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

12,134 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

349 ขุดลอกลําหวยกระจาย ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 30 ม. ยาว 605 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หรองทุม หมูที่ 5 ตําบลวังหิน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานสําโรงเหนือ หมูที่ 6 ตําบลสําโรง การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

350 ขุดลอกลําหวยโนนอีฝาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 811 ม. -               -               -                  500,000        -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชวงบานหนองแวงนอก หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองมะเขือ - การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. รอยละ 60 และทําการเกษตร

บานศรีกระดานพล หมูที่ 1 และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

ตําบลลอมคอม อําเภอพล รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

14,293 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

-              -              43,587,000   131,523,100  3,000,000     รวม   350   โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค  เพื่อใหนักเรียน คณะครู และ  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  203,600       -                   รอยละความพึง โรงเรียนมัธยม สํานักการชาง

บริโภคโรงเรียนมัธยมหนองเขียด บุคลากรทางการศึกษา ไดมี ลึก 70 ม. จํานวน 1 บอ พอใจของ ครู หนองเขียด มีน้ํา

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ น้ําไวอุปโภค บริโภค พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา นักเรียน จากบอบาดาลใช

จังหวัดขอนแกน อยางเพียงพอ ไฟฟาแบบมอเตอรจมใต บุคลากร ที่ไดรับ เพื่ออุปโภคบริโภค

น้ํา ขนาด 2.0 แรงมา ประโยชน

220 โวลท 

จํานวน 1 ชุด

2 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  300,000       300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ลึก 50 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานทานางแนว หมูที่ 2,8,9 จํานวน 1 แหง

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย

จังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  300,000       300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ลึก 50 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองบัวเลิง หมูที่ 3

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย

จังหวัดขอนแกน

4 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  300,000       300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ลึก 50 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานโนนเขวา หมูที่ 1,10

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย

จังหวัดขอนแกน

5 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  300,000       300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ลึก 50 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานทานางแนว หมูที่ 1,10

(รร.โนนเขวา) ตําบลทานางแนว 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

6 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  300,000       300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ลึก 50 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองกุง หมูที่ 6,5,4

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย

จังหวัดขอนแกน

7 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช  ขนาด Ø 6 นิ้ว -                 -                -                  300,000       300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ลึก 50 ม. ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานทานางแนว หมูที่ 2,8,9

(หนองกุดเปรง) ตําบลทานางแนว

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

8 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  220,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลหนองโก 40 ม. ขนาดพลังงาน

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน แสงอาทิตยไมนอยกวา

75 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล

ซัมเมิส DC Brushless

ไมนอยกวา 750 วัตต 

ไมนอยกวา 72 โวลล
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

9 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  220,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลบานฝาง 40 ม. ขนาดพลังงาน

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน แสงอาทิตยไมนอยกวา

75 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล

ซัมเมิส DC Brushless

ไมนอยกวา 750 วัตต 

ไมนอยกวา 72 โวลล

10 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  220,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลน้ําออม 40 ม. ขนาดพลังงาน

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน แสงอาทิตยไมนอยกวา

75 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล

ซัมเมิส DC Brushless

ไมนอยกวา 750 วัตต 

ไมนอยกวา 72 โวลล
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

11 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  495,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

จังหวัดขอนแกน (ตําบลพังทุย) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

จํานวน 11 บอ

12 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  495,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

จังหวัดขอนแกน (ตําบลบัวเงิน) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

จํานวน 11 บอ

13 เจาะน้ําบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  495,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

จังหวัดขอนแกน (ตําบลทรายมูล) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

จํานวน 11 บอ

14 ขุดเจาะน้ําบาดาลพรอมระบบสูบน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช จํานวน 509 บอ -                 -                254,500,000  -                 -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตย ในเขตพื้นที่ ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

15 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานสะอาด หมูที่ 4 ตําบลกุดธาตุ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

16 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองแวง หมูที่ 8 นอยกวา 60 ม. 

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

17 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานขนวน หมูที่ 1 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

18 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองหอย หมูที่ 7 นอยกวา 60 ม. 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

19 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองหวา หมูที่ 6 นอยกวา 60 ม. 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

20 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานโนนลาน หมูที่ 2 นอยกวา 60 ม. 

ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

21 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานเทพชมพู หมูที่ 6 นอยกวา 60 ม. 

ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

22 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานหนองนาคํา หมูที่ 1 นอยกวา 60 ม. 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสง

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

23 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

บานแห หมูที่ 1 ตําบลชุมแพ นอยกวา 60 ม. 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 1.5 แรงมา

24 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(จุดที่ 1) หมูที่ 10 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 2 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

25 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(จุดที่ 2) หมูที่ 6 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 2 แรงมา

26 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(จุดที่ 3) หมูที่ 7 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 2 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

27 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(จุดที่ 4) หมูที่ 5 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 2 แรงมา

28 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(จุดที่ 5) หมูที่ 1 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 2 แรงมา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

29 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสราง เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  250,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

(จุดที่ 6) หมูที่ 1 ตําบลขนวน นอยกวา 60 ม. 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสง

อาทิตยไมนอยกวา

3,000 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

มอเตอร 2 แรงมา

30 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  220,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลกระนวน 40 ม. ขนาดพลังงาน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน แสงอาทิตยไมนอยกวา

750 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล

ซัมเมิส DC Brushless

ไมนอยกวา 750 วัตต

ไมนอยกวา 72 โวลต
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

31 ขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดทอเสนผาศูนย -                 -                -                  330,000       -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ กลาง 4 นิ้ว ความลึก ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

แสงอาทิตย ภายในตําบลคําแมด 40 ม. ขนาดพลังงาน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน แสงอาทิตยไมนอยกวา

750 วัตต พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล

ซัมเมิส DC Brushless

ไมนอยกวา 750 วัตต

ไมนอยกวา 72 โวลต

32 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล  เพื่อใหนักเรียน คณะครู และ ขนาดเสนผาศูนยกลาง -                 -                -                  174,000       -                   รอยละความพึง โรงเรียนพระยืน สํานักการชาง

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร บุคลากรทางการศึกษา ไดมี 6 นิ้ว ลึก 45 ม. พอใจของ ครู วิทยาคาร มีน้ํา

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน น้ําไวอุปโภค บริโภค จํานวน 1 บอ นักเรียน จากบอบาดาลใช

จังหวัดขอนแกน อยางเพียงพอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา บุคลากร ที่ไดรับ เพื่ออุปโภคบริโภค

แบบมอเตอรจมใตน้ํา ประโยชน

ขนาด 1.0 แรงมา

220 โวลท 1 เฟส

จํานวน 1 ชุด



5-174

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

33 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล  เพื่อใหนักเรียน คณะครู และ ขนาดเสนผาศูนยกลาง -                 -                -                  128,000       -                   รอยละความพึง โรงเรียนพระธาตุ สํานักการชาง

โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ไดมี 6 นิ้ว ลึก 40 ม. พอใจของ ครู ขามแกนพิทยาลัย 

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง น้ําไวอุปโภค บริโภค จํานวน 1 บอ นักเรียน มีน้ําจากบอบาดาล

จังหวัดขอนแกน อยางเพียงพอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา บุคลากร ที่ไดรับ ใชเพื่ออุปโภค

แบบมอเตอรจมใตน้ํา ประโยชน บริโภค

ขนาด 1.0 แรงมา

220 โวลท 1 เฟส

จํานวน 1 ชุด

34 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล  เพื่อใหขาราชการ เจาหนาที่ ขนาดเสนผาศูนยกลาง -                 -                -                  240,000       -                   รอยละความพึง ศูนยเครื่องจักรกล สํานักการชาง

ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหาร ลูกจางในศูนยเครื่องจักรกล 6 นิ้ว ลึก 90 ม. พอใจของ อบจ.ขอนแกน 

สวนจังหวัดขอนแกน ตําบลสําราญ ไดมีน้ําไวอุปโภค บริโภค จํานวน 1 บอ ขาราชการ มีน้ําจากบอบาดาล

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อยางเพียงพอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา เจาหนาที่ ใชเพื่ออุปโภค

แบบมอเตอรจมใตน้ํา ลูกจางในศูนย

ขนาด 1.5 แรงมา เครื่องจักร

220 โวลท 1 เฟส ที่ไดรับประโยชน

จํานวน 1 ชุด



5-175

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

35 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดไมนอยกวา -                 -                250,000        -                 -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

แสงอาทิตย (โซลาเซลปม) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ 2,400 วัตต และ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

และขุดเจาะบอบาดาล ภายใน ขุดเจาะบอบาดาล

บานสองคอน หมูที่ 3 ตําบลนาฝาย ขนาดทอ 6 นิ้ว ความ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ลึกเฉลี่ย 60 เมตร 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

จุมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา 

36 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดไมนอยกวา -                 -                250,000        -                 -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

แสงอาทิตย (โซลาเซลปม) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ 2,400 วัตต และ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

และขุดเจาะบอบาดาล ภายใน ขุดเจาะบอบาดาล

บานเซินเหนือ หมูที่ 2 ขนาดทอ 6 นิ้ว ความ

ตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน ลึกเฉลี่ย 60 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

จุมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา 



5-176

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

37 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน  เพื่อใหนักเรียน คณะครู และ ขนาดไมนอยกวา -                 -                250,000        -                 -                   รอยละความพึง โรงเรียนภูผามาน สํานักการชาง

แสงอาทิตย (โซลาเซลปม) บุคลากรทางการศึกษา ไดมี 2,400 วัตต และ พอใจของ ครู มีน้ําจากบอบาดาล

และขุดเจาะบอบาดาล ภายใน น้ําไวอุปโภค บริโภค ขุดเจาะบอบาดาล นักเรียน ใชเพื่ออุปโภค

โรงเรียนภูผามาน หมูที่ 5 อยางเพียงพอ ขนาดทอ 6 นิ้ว ความ บุคลากร ที่ไดรับ

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน ลึกเฉลี่ย 60 เมตร ประโยชน

จังหวัดขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

จุมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา 

38 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดไมนอยกวา -                 -                250,000        -                 -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

แสงอาทิตย (โซลาเซลปม) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ 2,400 วัตต และ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

และขุดเจาะบอบาดาล ภายใน ขุดเจาะบอบาดาล

บานวังกกแกว หมูที่ 9 ตําบล ขนาดทอ 6 นิ้ว ความ

วังสวาบ อําเภอภูผามาน ลึกเฉลี่ย 60 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

จุมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา 



5-177

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

39 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช ขนาดไมนอยกวา -                 -                250,000        -                 -                   ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักการชาง

แสงอาทิตย (โซลาเซลปม) ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ 2,400 วัตต และ ของผูรับบริการ เพิ่มขึ้น

และขุดเจาะบอบาดาล ภายใน ขุดเจาะบอบาดาล

บานผาน้ําทิพย หมูที่ 8 ตําบล ขนาดทอ 6 นิ้ว ความ

หวยมวง อําเภอภูผามาน ลึกเฉลี่ย 60 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

จุมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา 

-                -                255,750,000  8,990,600    1,800,000      รวม   39  โครงการ



5-178

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รวมใจไทย ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน เพื่อสรางและกระตุนจิตสํานึก จัดอบรมสรางจิตสํานึก -                 -                -              200,000       200,000         จํานวนพื้นที่ปา ประชาชนเกิดจิต กองแผนฯ

สืบสานสู 100 ลานตน ใหประชาชนเห็นความสําคัญ การมีสวนรวมในการ เพิ่มขึ้น ปละ สํานึกในการ

ของการอนุรักษและฟนฟู อนุรักษและฟนฟู 2 แหง อนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรปาไม และลด ทรัพยากรปาไม และ ทรัพยากรปาไม

มลภาวะเปนพิษจากฝุน ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีพื้นที่สีเขียว

ละอองและหมอกควัน ในชุมชน เพิ่มขึ้น

2 จัดทําแผนเสริมสรางระบบนิเวศ  - สรางความรู ความเขาใจ  - ประชาชนในเขต -                 -                 -                 750,000       750,000         ประชาชนในพื้น  -ประชาชนรวม กองแผนฯ

ตนน้ําและฝายหินทิ้ง(Check Dam) การอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา จังหวัดขอนแกน และ ที่ไมนอยกวาปละ ดูแลรักษาสิ่งแวด

แบบประชาอาสา และปาไม ลดปญหาภัยแลง จัดทําฝานตนน้ํา หรือ 840 ครัวเรือน ลอมชุมชนเพิ่มขึ้น

ฝายหินทิ้ง ปละ 10 รุน ไดใชประโยชน

และสรางฝายปละไม

นอยกวา 28 แหง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 



5-179

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 อุทยานธรณีขอนแกน 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ จัดทําเอกสารและสื่อ -                 -                 -              900,000       900,000         จํานวนผูเขารวม 1.คนในพื้นที่และบุคคล สํานักการชาง

(Khon Kaen Geo Park) ดานธรณีวิทยาขอนแกน ประชาสัมพันธ การจัด สัมมนา ไมนอย ทั่วไปมีความรูเกี่ยวกับ (ฝายผังเมือง)

2.เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปน อบรม สัมมนา และการ กวารอยละ 85 การพัฒนาพื้นที่เปาหมาย

แหลงทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ ศึกษาและการวิจัย ใหเปนแหลงทองเที่ยว

เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ในเชิงอนุรักษ

และการบริหารจัดการพื้นที่ 2.เปนการศึกษาและวิจัย

ใหมีการพัฒนา เพื่อกาวไปสู เพิ่มเติมจากเดิมใหมีความ

อุทยานธรณีระดับประเทศ ชัดเจนยิ่งขึ้น

และระดับโลกตอไป 3.พัฒนาพื้นที่เขาสู

อุทยานธรณีระดับ

ประเทศ และเขาสู

ระดับโลก ตอไป

-                -                -                1,850,000    1,850,000      รวม  3  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารอเนกประสงค  - เพื่อใหมีอาคารศาลา  -ขนาด 8 เมตร x 12 เมตร -               -                 500,000       -                 -                  -ผูใชบริการมี  -มีอาคารศาลาที่ สํานักการชาง

ประจําศูนยเมล็ดพันธุสํารอง ตาม ที่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนอาคารโลง หลังคามุง ความพึงพอใจ ใชประโยชนรวมกัน

พระราชประสงคของสมเด็จ ของสวนรวมได Metal sheet มุงทับดวย ไมนอยกวา 60%

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ หญาคา

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี กองพลทหารมาที่ 3

คายเปรมติณสูลานนท 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

2 กอสรางอาคารหองสุขาภายในศูนย  -เพื่อใหมีหองน้ําที่  -กอสรางหองน้ํา -               -                 487,000       -                 -                  -ผูใชบริการมี  -มีหองน้ําที่ไดมาตรฐาน สํานักการชาง

การเรียนรูการดําเนินการดานกสิกรรม สะอาด สะดวก และ แบบมาตรฐาน ความพึงพอใจ สะอาด ปลอดภัยไวบริการ

ธรรมชาติ คายเปรมติณสูลานนท ปลอดภัย ไมนอยกวา 60%

3 กอสรางอาคารศาลาอเนกประสงค  - เพื่อใหมีอาคารศาลา  -ขนาด 5.50 เมตร x 5.50 -               -                 -                 499,500       -                  -ผูใชบริการมี  -มีอาคารศาลาที่ สํานักการชาง

ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธุดี ที่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เมตร เปนอาคารคอนกรีต ความพึงพอใจ ใชประโยชนรวมกัน

กองพลทหารมาที่ 3 ของสวนรวมได เสริมเหล็ก ไมนอยกวา 60%

คายเปรมติณสูลานนท

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

4 จัดตั้งศูนยขอมูลน้ําระดับจังหวัด  -เพื่อพัฒนาระบบ  -มีศูนยขอมูลน้ําระดับ -               -                 -                 597,800       -                 หนวยงานราชการ  - เกิดศูนยขอมูลน้ํา สํานักการชาง

สารสนเทศดาน จังหวัดเปนขอมูลสารสน และภาคสวนอื่นๆ ระดับจังหวัด ที่ปฏิบัติ

บริหารจัดการทรัพยา เทศดานบริหารจัดการ พึงพอใจกับ การสารสนเทศดานน้ํา

กรน้ํา ของศูนยขอมูล ทรัพยากรน้ํา ขอมูลในระบบ ที่ดําเนินงานบริหารจัด

น้ําระดับจังหวัด  - มีโปรแกรมบริหารจัด สารสนเทศดาน การน้ําทั้งภาวะปกติ

 -มีขอมูลสําหรับ การน้ําในระบบสารสน การบริหารจัดการ และภาวะวิกฤต

ติดตามและวิเคราะห เทศภูมิศาสตร (GIS) ทรัพยากรน้ํา  - ผูเขารวมประชุม

สถานการณน้ําใน สัมมนาแลกเปลี่ยน

พื้นที่ เรียนรู ไดรับความรู

 -เพื่อประสานงานให ความสามารถในการจัด

หนวยงานและภาค ทําแผนที่น้ําระดับ

สวนที่เกี่ยวของ หมูบาน ตําบล อําเภอ

สนับสนุนและใชงาน  - มีขอมูลพื้นที่ที่เหมาะ

ขอมูลสารสนเทศจาก สมที่จะดําเนินการ

หนวยปฏิบัติการ บริหารจัดการน้ํา

5 คาตอบแทนใหคณะกรรมการสอบ  -เพื่อจายเปน  -ประชุมอยางนอย -               -                 -                 120,000       120,000        -รอยละของ  -ความพึงพอใจและ กองการ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนให ปละ 6 ครั้ง การเบิกจาย ขวัญกําลังใจของ เจาหนาที่

คณะกรรมการสอบ คณะกรรมการฯ

ขอเท็จจริงความ

รับผิดทางละเมิด
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

6 ปรับปรุงตอเติมหลังคาอาคารสถานี  -เพื่อบริการ  -ปรับปรุงตอเติมหลังคา -               -                 -                 250,000       250,000        -ประชาชนไดรับ   - มีอาคารที่พรอม กองกิจการ

ขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ประชาชน อาคาร 1 จํานวน 2 จุด ความพึงพอใจ ใหบริการประชาชน ขนสง

แหงที่ 3 อาคาร 1 และ อาคาร 2 และอาคาร 2 จํานวน ไมนอยกวา 80% ใหมีความสะดวก และ

2 จุด รวมพื้นที่ 176 ปลอดภัย

ตร.ม. 

7 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  -เพื่อบริการ  -ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา -               -                 -                 25,000         25,000          -ประชาชนไดรับ  -สถานีขนสงมีพื้นที่ กองกิจการ

หลังหองน้ํา สถานีขนสงผูโดยสาร ประชาชน 54 ตร.ม. ความพึงพอใจ เพื่อใชประโยชนเพิ่มขึ้น ขนสง

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 ไมนอยกวา 80%

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

8 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  4,200,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอเมืองขอนแกน นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

เมืองขอนแกน) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

9 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  2,000,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําเทศบาลนครขอนแกน นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

เมืองขอนแกน) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

10 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  2,220,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอชุมแพ นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

ชุมแพ) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

11 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,920,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอพล นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล) สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

12 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  2,300,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอน้ําพอง นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

น้ําพอง) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง



6-6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

13 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,580,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอสีชมพู นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

สีชมพู) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

14 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,900,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอบานไผ นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

บานไผ) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง



6-7

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

15 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,800,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอหนองสองหอง นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

หนองสองหอง) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

16 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,970,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอหนองเรือ นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

หนองเรือ) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

17 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,560,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอมัญจาคีรี นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

มัญจาคีรี) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

18 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,410,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอกระนวน นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

กระนวน) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง



6-9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

19 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,560,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอภูเวียง นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

ภูเวียง) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

20 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,100,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอชนบท นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

ชนบท) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง



6-10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

21 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  850,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอเขาสวนกวาง นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

เขาสวนกวาง) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

22 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,100,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภออุบลรัตน นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

อุบลรัตน) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

23 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,100,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอบานฝาง นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

บานฝาง) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

24 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                                    -                  -  800,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอพระยืน นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

พระยืน) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

25 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  770,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอแวงใหญ นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

แวงใหญ) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

26 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  1,100,000                  -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอแวงนอย นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

แวงนอย) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

27 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  530,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอเปอยนอย นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

เปอยนอย) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

28 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  680,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอภูผามาน นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

ภูผามาน) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

29 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  590,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอซําสูง นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

ซําสูง) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

30 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                   -                  -  722,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอบานแฮด นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

บานแฮด) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

31 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                 -                   -  700,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอโนนศิลา นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

โนนศิลา) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

32 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                 -                   -  631,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอโคกโพธิ์ไชย นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

โคกโพธิ์ไชย) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

33 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                 -                   -  570,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอหนองนาคํา นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

หนองนาคํา) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ ถวนและมีคุณภาพ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

34 อุดหนุนศูนยประสานงานการเลือกตั้ง   -เพื่อใหการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปดวย                 -                 -                   -  580,000                     -  -ประชาชนมีสวน -การเลือกตั้งเปนไป กองกิจการ

ประจําอําเภอเวียงเกา นายกอบจ.และสมาชิก ความเรียบรอย โปรงใส รวมในการ ดวยความเรียบรอย สภา อบจ.

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สภาฯเปนไปดวยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปกครองในระบอบ มีประสิทธิภาพ

เวียงเกา) เรียบรอยโปรงใส ประชาธิปไตย ยุติธรรม โปรงใส

บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยการไปใช -ประชาชนมีสวนรวม

-เพื่อสงเสริมใหประชา สิทธิเลือกตั้ง ในการปกครองใน

ชนมีสวนรวมในการปก -ไดผูบริหารและ ระบอบประชาธิปไตย 

ครองในระบอบประชา สมาชิกสภาฯ ครบ โดยการไปใชสิทธิ

ธิปไตยโดยการใชสิทธิ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

35 ปรับปรุงทางเดินบริเวณหนาหองน้ํา  -เพื่อบริการ  -ขนาดพื้นที่คอนกรีต -               -                 -                 24,000         24,000          -ประชาชนไดรับ  -ผูมาใชบริการหองน้ํา กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ประชาชน ไมนอยกวา 19.76 ตร.ม. ความพึงพอใจ มีความสะดวกและ ขนสง

แหงที่ 3 อําเภอเมือง ไมนอยกวา 80% ปลอดภัย

จังหวัดขอนแกน

36 ปรับปรุงปายโครงการทางหลวง เพื่ออํานวยความ จํานวน 30 โครงการ -            -             -             490,000       -              -ประชาชนไดรับ มีความสะดวกและ สํานักการชาง

ทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบของ สะดวกและเสริมสราง ความพึงพอใจ ปลอดภัยสําหรับผูขับขี่

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ความปลอดภัยในการ ไมนอยกวา 80%

เดินทางของผูขับขี่

37 ปรับปรุงสระวายน้ําสนามกีฬา เพื่ออํานวยความ ขนาดสระกวาง 21 ม. -               -                 -                 2,302,000    -                  -ประชาชนไดรับ ประชาชนผูมาใชบริการ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ปลอดภัยใหกับ ยาว 50 ม. ความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการ

ผูมาใชบริการสระ โดยปูกระเบื้องพื้นสระ ไมนอยกวา 80% ใชสระวายน้ํา

วายน้ํา และผนังสระพื้นที่ไมนอย

กวา 1,230 ตร.ม.

38 กอสรางลานคอนกรีตเกาะกลาง เพื่อแยกกระแสจราจร ขนาดกวาง 15.70 ม. -               -                 -                 400,000       -                 ผูใชบริการสถานี ประชาชนผูมาใชบริการ กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ในทิศทางที่ตางออก ยาว 28.50 ม. ขนสงผูโดยสาร มีความปลอดภัยในการ ขนสง

แหงที่ 3 จากกัน ปองกันการ หนา 0.10 ม. หรือมีพื้น จังหวัดขอนแกน มาใชบริการ

ชนแบบประทะหรือ ที่คอนกรีตไมนอยกวา แหงที่ 3 มีความ

รถที่วิ่งขามชองทาง 447.45 ตร.ม. พึงพอใจไมนอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

39 ปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร เพื่อความปลอดภัย ทําฝาเพดานกวาง 16.40 -               -                 -                 480,000       -                  -ประชาชนไดรับ   - มีอาคารที่พรอม กองกิจการ

อําเภอชุมแพ ของประชาชนที่ใช ม. ยาว 41.80 ม. ความพึงพอใจ ใหบริการประชาชน ขนสง

บริการ ดานหนาอาคาร กวาง ไมนอยกวา 80% ใหมีความสะดวก และ

10 ม. ยาว 8.90 ม. ปลอดภัย

พรอมระบบไฟฟาสอง

สวางภายในอาคาร 

ทาสีตัวอาคาร 

ทั้งอาคาร 1 และ

อาคาร 2

40 ปรับปรุงพื้นชองจอดรถสถานีขนสง เพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงพื้นและกระเบื้อง -               -                 -                 150,000       -                  -ประชาชนไดรับ  - มีชองจอดรถที่ได กองกิจการ

ผูโดยสารอําเภอภูเวียง ของประชาชนที่ใช แบบหยาบ บริเวรณดาน ความพึงพอใจ มาตรฐานทําให ขนสง

บริการ บนชองจอดรถโดยสาร ไมนอยกวา 80% ประชาชนมีความ

มีพื้นที่ไมนอยกวา สะดวก

405 ตร.ม.



6-19

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 

41 ปรับปรุงพื้นดานบนชองจอดรถสถานี เพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงพื้นและกระเบื้อง -               -                 -                 300,000       -                  -ประชาชนไดรับ  - มีชองจอดรถที่ได กองกิจการ

ขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ ของประชาชนที่ใช แบบหยาบ บริเวรณดาน ความพึงพอใจ มาตรฐานทําให ขนสง

บริการ บนชองจอดรถโดยสาร ไมนอยกวา 80% ประชาชนมีความ

อาคาร 1 ขนาดพื้นที่ไม สะดวก

นอยกวา 405 ตร.ม.

42 กอสรางอาคารเก็บพัสดุ เพื่อใชเก็บพัสดุ กวาง 8 ม. ยาว 10 ม. -               -                 -                 450,000       -                 ความพึงพอใจของ ประชาชนผูมาใชบริการ กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ของสถานีขนสงผูโดย สูง 4 ม. มีหองเก็บวัสดุ ผูใชงาน ไมนอย มีความปลอดภัยในการ ขนสง

แหงที่ 3 สารจังหวัดขอนแกน ภายใน กวา 80% มาใชบริการ

แหงที่ 3

43 ปรับปรุงลานจอดรถยนตสําหรับ เพื่อความปลอดภัย สถานีขนสงผูโดยสาร -               -                 -                 400,000       -                  -ประชาชนไดรับ  - มีชองจอดรถที่ได กองกิจการ

ประชาชนสถานีขนสงผูโดยสาร ของประชาชนที่ใช จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 ความพึงพอใจ มาตรฐานทําให ขนสง

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 บริการ ขนาดกวาง 10 ม. ไมนอยกวา 80% ประชาชนมีความ

ยาว 25 ม. สะดวก

หลังคาเมทัลชีท และ

บริเวรณที่จอดรถผูพิการ

ขนาดกวาง 6 ม. 

ยาว 6.2 ม. 

หลังคาเมทัลชีท

-              -                987,000      42,731,300  419,000      รวม  43  โครงการ



ผ.03 - 1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร -              -              -              120,000        -              สํานักการชาง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต -              -              -              55,000         -              สํานักการชาง

ขนาด 120x60x75 ซม.  จํานวน 10 ตัว

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน -              -              -              55,000         -              สํานักการชาง

จํานวน 10 หลัง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก -              -              -              18,000         -              สํานักการชาง

บานเลื่อน ขนาด 148x40x87 ซม.

จํานวน 4 หลัง

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน -              -              -              324,000        -              สํานักการชาง

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 10 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03 



ผ.03 - 2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน -              -              -              24,200         -              สํานักการชาง

แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ระดับความ -              -              -              6,500           -              สํานักการชาง

ละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล

ขนาด 32 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย -              -              -              320,000        -              สํานักการชาง

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

สําหรับใชในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป

จํานวน 10 ตัว

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย -              -              -              61,000         -              สํานักการชาง

(Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง

จํานวน 1 ตัว

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก -              -              21,000         -              -              สํานักการชาง

จํานวน 3 หลัง



ผ.03 - 3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล -              -              -              22,000         -              สํานักการชาง

แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              34,000         -              สํานักการชาง

สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              69,000         -              สํานักการชาง

สําหรับงานประมวลผล   จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง -              -              -              28,500         -              สํานักการชาง

จํานวน 3 เครื่อง

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน -              -              -              21,800         -              สํานักการชาง

จํานวน 2 เครื่อง



ผ.03 - 4

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต -              -              -              18,000         -              สํานักการชาง

จํานวน 3 เครื่อง

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต -              -              -              90,000         -              สํานักการชาง

แบบใชเครื่องยนต  จํานวน 1 เครื่อง

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต -              -              -              7,500           -              กองพัสดุฯ

จํานวน 1 ตัว

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีพนักพิง -              -              -              12,500         -              กองพัสดุฯ

ปรับสูง-ต่ํา ดวยโชคแกส  ขาพลาสติก

ขนาด 64x64x101-110 ซม.

จํานวน 5 ตัว

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก -              -              -              20,000         -              กองพัสดุฯ

บานเลื่อน ขนาด 119x41x88 ซม. (5 หลัง)

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก -              -              -              14,000         -              กองพัสดุฯ

จํานวน 2 หลัง

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร -              -              -              15,000         -              กองพัสดุฯ

หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 5

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล -              -              -              90,000         -              กองพัสดุฯ

ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 2 ตัว -              -              -              8,000           -              หนวยตรวจสอบ

 - มีพนักพิงหลัง มีทาวแขน ภายใน

 - เบาะบุฟองน้ําหุมดวยหนัง

 - ปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยโชคแกส

 - ขนาด 59x62x92-104 ซม.(กวางxลึกxสูง)

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก -              -              -              9,000           -              หนวยตรวจสอบ

บานเลื่อน จํานวน 2 หลัง ภายใน

 - ขนาด 119x41x88 ซม. พรอมขารองตู

 - มีแผนชั้น 2 แผน ปรับระดับได

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร -              -              -              22,000         -              หนวยตรวจสอบ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ภายใน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร -              -              -              30,000         -              หนวยตรวจสอบ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ภายใน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              5,200           -              หนวยตรวจสอบ

(18หนา/นาที) ภายใน

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีลอเลื่อน มีพนักพิง -              -              -              18,000         -              กองการเจาหนาที่

ขนาด 62x62x97-107 ซม. ปรับระดับสูง-ต่ําได

จํานวน 6 ตัว

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน (แบบมีลอเลื่อน มีพนักพิง -              -              -              15,000         -              กองการเจาหนาที่

ขนาด 65x74x116-120 ซม. สามารถปรับ

ระดับสูง-ต่ําได)   จํานวน 3 ตัว



ผ.03 - 7

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ -              -              -              130,500        130,500       กองการเจาหนาที่

ป 2564 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2565 จํานวน 3 เครื่อง

มีรายละเอียดดังนี้

 - เปนเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

 - ขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู

 - ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2545 และ ฉลาก

ประหยัดไฟเบอร 5

 - เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป

ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวยระบาย

ความรอนจากโรงงานเดียวกัน

 - มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาค

ฝุนละออง และสามารถถอดลางทําความ

สะอาดได

 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรส

เซอร

 - ราคาที่ตั้งไวเปนราคารวมคาติดตั้ง

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองถิ่น



ผ.03 - 8

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล -              -              -              22,000         -              กองการเจาหนาที่

แบบที่ 1   จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล -              -              -              30,000         -              กองการเจาหนาที่

แบบที่ 2   จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              7,800           -              กองการเจาหนาที่

(18 หนา/นาที)   จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม.  จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

37 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

38 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

39 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

40 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

41 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 11

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

42 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนพระธาตุขามแกน -

พิทยาลัย

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

43 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

44 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 12

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

45 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

46 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

47 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 13

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

48 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

49 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

51 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

52 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

53 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนบานหนองเสี้ยว

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม



ผ.03 - 15

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

54 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส -              -              -              79,000         -              สํานักการศึกษา

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนบานบะแค

ซุมมีฐานกวาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม.  

พระบรมฉายาลักษณกวาง 1.76 ม. สูง 2.67 ม.

ตราสัญลกษณราชาภิเษก สูง 1 ม. 

พานพุมเงิน-ทอง สูง 1 ม. จํานวน 1 ซุม

55 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาด 64x64x110 ซม. -              -              -              54,400         -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 17 ตัว

56 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน -              -              -              11,000         -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 2 หลัง

57 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน -              -              -              64,800         -              สํานักการศึกษาฯ

ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง

58 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะประชุม รูปตัว U ขนาด 40 ที่นั่ง -              -              -              38,900         -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 ชุด

59 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ประธานหองประชุม -              -              -              4,200           -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 ตัว



ผ.03 - 16

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

60 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้หองประชุม -              -              -              96,000         -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 40 ตัว

61 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก ผาหลุย ผีเสื้อแกะลาย -              -              -              29,500         -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 ชุด

62 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ -              -              -              11,800         -              สํานักการศึกษาฯ

2,000 ลิตร โรงเรียนบานคูขาด (สถิตอุปถัมภ)

จํานวน 2 ถัง

63 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้แลคเชอร -              -              -              75,000         -              สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา

จํานวน 100 ตัว

64 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ -              -              -              1,300,000     -              สํานักการศึกษาฯ

ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต

 - รร.บานบะแค  จํานวน 1 คัน

65 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจง -              -              -              399,200        -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 2 ชุด

66 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM -              -              -              30,000         -              สํานักการศึกษาฯ

ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง



ผ.03 - 17

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

67 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM -              -              -              36,000         -              สํานักการศึกษาฯ

ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต

จํานวน 3 เครื่อง

68 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              5,200           -              สํานักการศึกษาฯ

(18 หนา/นาที)  จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

69 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              17,000         -              สํานักการศึกษาฯ

สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

70 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร -              -              -              42,300         -              สํานักการศึกษาฯ

ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

โรงเรียนบานหนองเสี้ยว

จํานวน 3 เครื่อง



ผ.03 - 18

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

71 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน -              -              -              1,955,000     340,000       สํานักการศึกษาฯ

ป 2564

 - ร.ร.บานบะแค จํานวน 10 เครื่อง

 - ร.ร.เมืองพลพิทยาคม จํานวน 20 เครื่อง

 - ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา จํานวน 20 เครื่อง

 - ร.ร.พระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

   จํานวน 10 เครื่อง

 - ร.ร.ซําสูงพิทยาคม จํานวน 15 เครื่อง

 - ร.ร.พูวัดพิทยาคม จํานวน 10 เครื่อง

 - ร.ร.พระยืนวิทยาคม จํานวน 15 เครื่อง

 - ร.ร.เปรมติณสูลานนท จํานวน 15 เครื่อง

ป 2565

   ใหโรงเรียนในสังกัดฯ จํานวน 20 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 เครื่อง รวม 20 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

72 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร -              -              -              62,500         -              สํานักการศึกษาฯ

ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens

จํานวน 1 เครื่อง



ผ.03 - 19

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

73 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา -              -              -              72,900         -              สํานักการศึกษาฯ

ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว (ร.ร.บานหนอง

จํานวน 3 จอ เสี้ยว)

74 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) -              -              -              25,300         -              สํานักการศึกษาฯ

แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

75 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา -              -              -              97,200         -              สํานักการศึกษาฯ

ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว

จํานวน 4 จอ 

76 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง -              -              -              19,000         -              สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 2 เครื่อง

77 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง -              -              -              8,200           -              สํานักการศึกษาฯ

เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอ

นาที ขนาด 5 แรงมา

จํานวน 1 เครื่อง



ผ.03 - 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

78 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต -              -              150,000       -              -              สํานักการศึกษา

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม  จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

ประกอบดวย สังกัดฯ

 1. บาริโทนมารชชิ่ง จํานวน 1 ตัว

 2. มารชชิ่งเบล ขนาด 32 คีย จํานวน 1 ชุด

 3. กลองใหญ ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ใบ

 4. กลองใหญ ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 ใบ

 5. กลองสแนรมัชชิ่ง จํานวน 1 ใบ

 6. แซกแทนเนอร จํานวน 1 ตัว

 7. ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว

 8. กลองทรีโอ จํานวน 1 ชุด

79 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดหาสื่อนวัตกรรม และการผลิตสื่อนวัตกรรม -              -              29,040,000   -              -              สํานักการศึกษา

เทคโนโลยี ฝกทักษการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนใน

สูภัยวิกฤติโรคติดตอ ใหแกโรงเรียนในสังกัด สังกัดฯ

อบจ.ขอนแกน จํานวน 88 ชุด

รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรม



ผ.03 - 21

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

80 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อครุภัณฑหองสมุด โรงเรียนในสังกัด -              -              -              60,000,000    -              สํานักการศึกษา

อบจ.ขอนแกน  จํานวน 20 โรงเรียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ครุภัณฑหองสมุด ขนาดภายนอก กวาง 4 ม.

ยาว 8 ม. สูงไมต่ํากวา 2.75 ม.

    - ระเบียง terrace, ระบบไฟฟาแสงสวาง,

พรอมประกอบและติดตั้งตามสถานที่ที่กําหนด

 2. ชั้นวางหนังสือเหล็ก ยาว 72 นิ้ว วางหนังสือ

ได 8 ชั้น  จํานวน 7 ชุด

 3. โตะเจาหนาที่ งานโครงสรางไมโครง

สีไฮกรอสพนรถยนต  จํานวน 1 ชุด

 4. เกาอี้เจาหนาที่  จํานวน 1 ชุด

 5. โตะอานหนังสือ งานโครงสรางไมโครง

สีไฮกรอสพนรถยนต  จํานวน 3 ตัว

 6. เกาอี้อานหนังสือ  จํานวน 12 ตัว

 7. หนังสือประจําหองสมุด จํานวนไมนอยกวา

1,900 รายการ ไมนอยกวา 7,600 เลม

จํานวน 1 ชุด

 8. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด

24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

 9. ปายโครงการ จํานวน 3 ดาน

 - ตัวอักษรสแตนเลสสูง 15 ซม. ยกขอบ 2 ซม.



ผ.03 - 22

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

81 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อหองออกกําลังกาย โรงเรียนในสังกัด -              -              -              120,000,000  -              สํานักการศึกษา

อบจ.ขอนแกน  จํานวน 20 โรงเรียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. หองออกกําลังกายขนาด 6x12 ม. 

(72 ตร.ม.) จํานวน 1 หอง

 2. เครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา 

จํานวน 4 เครื่อง

 3. เครื่องออกกําลังกายเครื่องเดินวงรี

จํานวน 2 เครื่อง

 4. เครื่องออกกําลังกายจักรยานปนนั่งพิง

จํานวน 1 เครื่อง

 5. เครื่องออกกําลังกายจักรยานปนนั่งตรง

จํานวน 1 เครื่อง

 6. เครื่องออกกําลังกายหนาอกและไหล

จํานวน 1 เครื่อง

 7. เครื่องออกกําลังกายแผนหลัง

จํานวน 1 เครื่อง

 8. เครื่องออกกําลังกายตนขาดานหลัง

จํานวน 1 เครื่อง

 9. เครื่องออกกําลังกายตนขาดานหนา

จํานวน 1 เครื่อง

 10. เครื่องออกกําลังกายขารวม

จํานวน 1 เครื่อง



ผ.03 - 23

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

81 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา  11. เครื่องออกกําลังกายมัลติฟงชั่น

(ตอ) (Funtional Trainer) จํานวน 1 เครื่อง

 12. มานั่งบริหารยืดกลามเนื้อ จํานวน 2 ตัว

 13. มานั่งบริหารหนาทอง จํานวน 1 ตัว

 14. มานั่งบริหารเอนกประสงคปรับระดับได

จํานวน 2 ตัว

 15. ชั้นวางดัมเบลลแบบวางได 10 คู

จํานวน 1 ชุด

 16. ดัมเบลลหุมยาง ขนาด 2.5-25 กิโลกรัม

จํานวน 1 ชุด

 17. แผนยางสําหรับปูหองออกกําลังกาย

ชนิดความหนา 25 มม.  จํานวน 72 ตร.ม.

82 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน -              -              -              108,000        -              กองกิจการสภาฯ

ขนาด 26,000 BTU

จํานวน 3 เครื่อง

83 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง -              -              -              21,000         -              กองกิจการสภาฯ

ขนาด 18,000 BTU  จํานวน 1 เครื่อง

84 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              46,000         -              กองกิจการสภาฯ

สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 24

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

85 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              5,200           -              กองกิจการสภาฯ

(18 หนา/นาที)   จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

86 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ -              -              -              55,000         -              กองคลัง

จํานวน 10 หลัง

87 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล -              -              -              60,000         -              กองคลัง

ผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง 

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

88 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              5,200           -              กองคลัง

(18 หนา/นาที)   จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

89 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน -              -              -              4,300           -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ตัว



ผ.03 - 25

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

90 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน -              -              -              7,650           -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 3 ตัว

91 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะสํานักงาน -              -              -              16,250         -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 5 ตัว

92 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร -              -              -              13,200         -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 3 หลัง

93 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร -              -              -              7,900           -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง

94 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อไมโครโฟนไรสายระบบดิจิตอล -              -              -              73,800         -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ชุด

95 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) -              -              -              59,900         -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ชุด

96 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง -              -              -              8,200           -              สํานักปลัดฯ

เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1.000 ลิตร/นาที 

ขนาด 5 แรงมา ขนาดทอสงน้ําไมนอยกวา 3นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

97 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อปมน้ําซัมเมอรส -              -              -              32,500         -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ตัว



ผ.03 - 26

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

98 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อสวานกระแทกไรสาย -              -              -              4,500           -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ตัว

99 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน -              -              -              5,600           -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง

100 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม -              -              -              11,000         -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง

101 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อชุดระบบเครื่องเสียงพรอมติดตั้ง -              -              -              500,000        -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ชุด

102 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อกลองวิดีโอ 4K -              -              -              150,000        -              สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ตัว

103 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามานหนาตาง แบบทึบ -              -              -              27,400         -              สํานักปลัดฯ

ชนิดจับจีบรางไมโคร พรอมติดตั้ง 

ขนาด 370 x 135 ซม.

จํานวน 8 ชุด

104 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามานประตูชนิดผา แบบทึบ -              -              -              11,000         -              สํานักปลัดฯ

พรอมติดตั้ง ขนาด 200x250 ซม.

จํานวน 4 ชุด



ผ.03 - 27

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

105 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามานบนเวที แบบทึบ -              -              -              6,300           -              สํานักปลัดฯ

ชนิดจับจีบรางไมโคร พรอมติดตั้ง 

ขนาด 150 x 170 ซม.

เสริมโครงอลูมิเนียม ขนาด 1.5 ซม.

จํานวน 2 ชุด

106 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามานหนาตาง แบบโปรง -              -              -              1,000           -              สํานักปลัดฯ

ชนิดจับจีบรางไมโคร พรอมติดตั้ง 

ขนาด 220 x 110 ซม.

จํานวน 1 ชุด

107 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อผามานหนาตาง แบบโปรง -              -              -              1,100           -              สํานักปลัดฯ

ชนิดจับจีบรางไมโคร พรอมติดตั้ง 

ขนาด 100 x 110 ซม.

จํานวน 2 ชุด

108 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 -              -              -              130,000        -              กองแผนฯ

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

109 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก -              -              -              42,000         -              กองแผนฯ

ขนาด 118x40x87 ซม. จํานวน 12 หลัง



ผ.03 - 28

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

110 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              5,200           -              กองแผนฯ

(18 หนา/นาที)   จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

111 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะหมูบูชา -              -              -              7,500           -              กองกิจการขนสง

จํานวน 1 ชุด

112 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน -              -              -              16,500         -              กองกิจการขนสง

จํานวน 3 หลัง

113 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูล็อกเกอร 18 ชอง -              -              -              8,000           -              กองกิจการขนสง

จํานวน 1 หลัง

114 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อปมลมไรน้ํามัน -              -              -              15,000         -              กองกิจการขนสง

จํานวน 1 เครื่อง

115 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเครื่องขัดและดูดกลับอัตโนมัติ -              -              -              280,000        -              กองกิจการขนสง

จํานวน 2 เครื่อง

116 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเครื่องตัดโลหะ -              -              -              9,000           -              กองกิจการขนสง

จํานวน 1 เครื่อง



ผ.03 - 29

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

117 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเครื่องเจาะสวานโรตารี -              -              -              40,000         -              กองกิจการขนสง

จํานวน 1 เครื่อง

118 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล -              -              -              120,000        -              สํานักการชาง

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว)   จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

119 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถกระเชาไฟฟาเครน -              -              -              3,200,000     -              สํานักการชาง

ขนาดเครนยกสูงไมต่ํากวา 12 เมตร เปนเครื่อง

ยนตดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไมต่ํากวา150 แรงมา

ขึ้นไป เปนรถบรรทุก 6 ลอ ขนาดบรรทุกไมต่ํา

กวา 4 ตันขึ้นไป กระเชาเครนตองรับน้ําหนักได

ไมนอยกวา 250 กิโลกรัม ปลายบูมเครนมีระบบ

กวานยกวัตถุไมนอยกวา 100 กิโลกรัม

ทํางานโดยระบบไฮโดรลิคอยางนอย 4 ขา

เครนสามารถหมุนไดรอบ 360 องศา มีชุดควบ

คุมการทํางานของการยกเครนและกระเชาได

2 ทาง คือ ที่ตัวกระเชาและที่ฐานดานลางติด

กับพื้น

จํานวน 1 คัน



ผ.03 - 30

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

120 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล -              -              -              130,000        -              กองกิจการขนสง

จํานวน 1 ชุด

121 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สําหรับหองประชุม -              -              -              60,000         -              กองกิจการขนสง

รายละเอียดดังนี้

 - มีพนักพิงหลัง มีทาวแขน

 - เบาะบุฟองน้ําหุมดวยหนัง

 - สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได

 - ขนาดไมนอยกวา 63x64x91 ซม.

เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ แตสามารถหาซื้อไดตาม

ราคาในทองถิ่น

จํานวน 20 ตัว

122 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้นั่งพักคอยแบบโลหะ ชนิด 3 ที่นั่ง -              -              -              740,000        -              กองกิจการขนสง

ขนาดไมนอยกวา 175x68x76 ซม.

เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ แตสามารถหาซื้อไดตาม

ราคาในทองถิ่น

จํานวน 250 ชุด



ผ.03 - 31

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

123 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล -              -              -              22,000         -              กองกิจการขนสง

แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

124 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ จัดซื้อรถจักรยานตยนต ขนาด 110 ซีซี -              -              -              44,800         -              กองกิจการขนสง

ขนสง แบบเกียรธรรมดา

จํานวน 1 คัน

125 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจงสงเสริมพัฒนาการ -              -              -              500,000        -              สํานักการศึกษา

เด็กปฐมวัย โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

ชุดมหัศจรรยเมืองไดโนเสาร

ขนาดไมนอยกวา 1250*750"500 ซม.  

จํานวน 1 ชุด 

126 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานสําหรับผูบริหาร -              -              -              36,000         -              สํานักการศึกษา

 - ขนาด 140x70x75 ซม. (กวางxลึกxสูง) 

พรอมกลองลิ้นชัก    

 - มีลอ หนาท็อปกระจก 

 - สีชา  สีโอคแดง

จํานวน 3 ตัว



ผ.03 - 32

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

127 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหาร -              -              -              22,000         -              สํานักการศึกษา

 - ขนาด 68x68x116-124 ซม. (กวางxลึกxสูง)

 - มีทาวแขน เบาะบุนวมหุมดวยหนัง 

 - ปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยโชคแกส 

 - ขาเหล็กซุปโครเมี่ยม มีลอเลื่อน 

 - โครงสรางทําดวยเหล็กกลม หนา 1.2 มม. 

ตัดแตงรูปขึ้น

จํานวน 4 ตัว

128 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเครื่องดนตรี (วงดุริยางค) -              -              500,000       -              -              สํานักการศึกษา

โรงเรียนบานกานเหลือง อําเภอภูเวียง  (อุดหนุน สพป.ขก

เขต 5)

129 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเครื่องดนตรี (วงดุริยางค) -              -              300,000       -              -              สํานักการศึกษา

โรงเรียนบานกุดดุกวิทยา อําเภอภูเวียง  (อุดหนุน สพป.ขก

เขต 5)

130 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี -              -              -              27,000         -              สํานักปลัดฯ

ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 33

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

131 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ Cassette Type -              -              73,500         -              -              สํานักปลัดฯ

ฝงฝากระจายลมสี่ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU

จํานวน 1 เครื่อง

132 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) -              -              55,000         -              -              สํานักปลัดฯ

แบบ Smart TV พรอมอุปกรณติดตั้ง

ขนาด 75 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

-              -              30,139,500   194,455,900  470,500       รวม   132   โครงการ
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