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ค ำน ำ 
 

    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 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 2 ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 



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

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม             1-1 – 1-26  
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา              2-1 – 2-17 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน           3-1 – 3-405 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน              4-1 – 4-4 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             5-1 – 5-94 
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี                            6-1 – 6-15 
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)         ผ03-1 – ผ03-29  
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1  
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน               ผ02/1-1 – ผ02/1-297 
          

 



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 -                0 -                  1 10,000,000       7 24,945,000        8 34,945,000        
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                0 -                  0 -                 11 2,700,000         11 2,700,000          
   1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 0 -         0 -                0 -                  1 2,393,500        12 11,374,200        13 13,767,700        
        และนนัทนาการ

รวม 0 -        0 -              0 -                 2 12,393,500     30 39,019,200      32 51,412,700       
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
    2.1 แผนงานการศึกษา 0 -         0 -                0 -                  4 780,000           35 11,161,000        39 11,941,000        

รวม 0 -        0 -              0 -                 4 780,000         35 11,161,000      39 11,941,000       
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและชมุชน
    3.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 -         0 -                0 -                  123 58,012,500       1210 740,471,300      1333 798,483,800      
    3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 -         0 -                0 -                  0 -                 2 693,000            2 693,000            

รวม 0 -        0 -              0 -                 123 58,012,500     1212 741,164,300     1,335 799,176,800     
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน
    4.1 แผนงานการเกษตร 0 -         0 -                0 -                  0 -                 2 3,520,000         2 3,520,000          
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                0 -                  0 -                 2 400,000            2 400,000            

รวม 0 -        0 -              0 -                 0 -                4 3,920,000        4 3,920,000        

                           บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ป ี2563 ป ี2565

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2 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 -                0 -                  30 13,708,000       118 62,526,000        148 76,234,000        
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -         0 -                0 -                  1 330,000           4 960,000            5 1,290,000          
   5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -         0 -                0 -                  0 -                 4 6,900,000         4 6,900,000          

รวม 0 -        0 -              0 -                 31 14,038,000     126 70,386,000      157 84,424,000       
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีด่ี
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 -         0 -                0 -                  1 1,000,000        25 11,736,250        26 12,736,250        

รวม 0 0 0 -              0 -                 1 1,000,000       25 11,736,250      26 12,736,250       
รวมทัง้สิน้ 0 -        0 -              0 -                 161 86,224,000     1432 877,386,750     1,593 963,610,750     

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแกน่



1-1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 คาใชจายในการสงเสริมกิจการ 1.เพื่อดําเนินการหรือ เด็ก/เยาวชน และ -            -         -              -               21,565,000     -รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนในพื้นที่ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข สนับสนุนใหมีการ ประชาชนในเขตพื้นที่ ประชาชน จังหวัด จังหวัดขอนแกนไดรับ

ปองกัน ควบคุม จังหวัดขอนแกน ขอนแกน ไดรับ การปองกันโรคระบาด

การแพร การระงับ การปกปองโรค และโรครายแรงตาง ๆ

การระบาดของโรคระบาด ระบาดและโรค มีสุขภาพและคุณภาพ

และโรคติดตอรายแรง รายแรงตางๆ มี ชีวิตที่ดีขึ้น

โรคที่ตองเฝาระวัง สุขภาพและคุณภาพ 2.ไดรับความรูเกี่ยวกับ

ตลอดจนสรางภูมิคุมกัน ชีวิตที่ดีขึ้นและได การดูแลสุขภาพ

โรคใหกับผูที่มีภาวะ รับความรูเกี่ยวกับ เบื้องตน รูจักการ

เสี่ยงรวมทั้งการ การดูแลสุขภาพ ปองกันโรคระบาด

ประชาสัมพันธ องคความรู เบื้องตนรูจักการ ตาง ๆ 

เกี่ยวกับโรคติดตอ ปองกันโรคระบาด 3.จํานวนการตั้งครรภ

ตางๆ ไมพรอมของเด็ก/

เยาวชนในจังหวัด

ขอนแกนลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 



1-2

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

สงเสริมกิจการสาธารณสุข (ตอ) 2.จัดหายา เวชภัณฑ 2.จํานวนการ

และวัสดุที่ใชในการ ตั้งครรภไมพรอม

ปองกันควบคุมโรคติดตอ ของเด็ก/เยาวชน 

3.บูรณาการรวมกับ ในจังหวัดขอนแกน

หนวยงานของรัฐ เอกชน ลดลง

ใหเกิดการปฏิบัติการ

ตามนโยบายและแผน

การเฝาระวังปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ

4.ดําเนินการโครงการ

กิจกรรมดานการ

สาธารณสุข การดูแล

รักษาสุขภาพแบบ

องครวมรวมกับหนวย

งานของรัฐหนวยงานอื่นๆ

5.คุมครองสุขภาพที่ดี

ของประชาชน

6.ปองกันการตั้งครรภไม

พรอมของเด็กและเยาวชน

7.ศึกษาดูงานดาน

สาธารณสุข   



1-3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 แกนนําสาธารณสุขรวมใจปองกัน 1.เพื่อสงเสริมใหแกนนํา 1.แกนนําสาธารณสุข -            -         -              -               200,000         -ความพึงพอใจ 1.แกนนําสาธารณสุข กองสาธารณสุข

โรคและภัยสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขฯ มีความรู ชุมชน ต.บานเปด ของแกนนํา ชุมชนมีความพรอม

ความเขาใจ มีทักษะในการ จํานวน 50 คน สาธารณสุขไม ในการเฝาระวัง

ดูแลสุขภาพและปองกัน 2.แกนนําสาธารณสุข นอยกวา 80% ปองกันและควบคุม

ตนเองจากโรคและภัย ชุมชนบานสามเหลี่ยม โรค

สุขภาพ พรอมทั้งสามารถ จํานวน 50 คน 2.ชุมชนมีสวนรวมใน

สงเสริมใหประชาชนเฝา 3.ชุดอุปกรณปองกัน การดูแลสุขภาพ ลด

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ตนเอง ภาวะเสี่ยง รวมเฝา

2.จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร ระวังปองกันควบคุม

ในการปองกันตนเอง โรคอยางสม่ําเสมอ

จากโรคและภัย

3 "โรงพยาบาลชุมแพรวมใจตานภัย 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑทาง  -รถเข็นทําหัตการ -               -             -                  -                  300,000         -ความพึงพอใจ 1.มีครุภัณฑการแพทย กองสาธารณสุข

โรค COVID-19" ปงบประมาณ การแพทยรายการรถเข็น จํานวน 7 คัน ของผูใชบริการ รายการรถเข็นทํา

2565 ทําหัตการ โรงพยาบาลชุมแพ ไมนอยกวา 85% หัตการเพียงพอในการ

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข 2.เพื่อเตรียมความพรอม อําเภอชุมแพ จังหวัด ดูแลรักษาผูปวยโรค

จังหวัดขอนแกน) ดานครุภัณฑทางการ ขอนแกน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แพทยในการเฝาระวังและ 2019 (COVID - 19)

รักษาผูปวยที่ติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID - 19)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 จัดหาครุภัณฑการแพทย 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑทาง  -เครื่องวัดความดันโลหิต -               -             -                  -                  200,000         -ความพึงพอใจ 1.โรงพยาบาลสงเสริม กองสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน การแพทยรายการเครื่อง อัตโนมัติ (แบบมีลอเลื่อน) ของผูใชบริการ สุขภาพตําบล

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ วัดความดันโลหิต จํานวน 10 เครื่อง ไมนอยกวา 85% มีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน

ตําบลในอําเภอชุมแพ จังหวัด 2.เพื่อสนับสนุนการ โรงพยาบาลสงเสริม การใหบริการแก

ขอนแกน ดําเนินงานของ สุขภาพตําบลในอําเภอ ประชาชน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริม ชุมแพ จังหวัดขอนแกน 2.ประชาชนไดรับการ

จังหวัดขอนแกน) สุขภาพตําบลในการให บริการอยางมีคุณภาพ

บริการประชาชนอยางมี และพึงพอใจตอการ

คุณภาพ ใหบริการ

5 พัฒนาศักยภาพหองผาตัด 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 1.ชุดเครื่องมือผาตัด -               -             -                  -                  880,000         -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุข

ศัลยกรรมกระดูกและขอ ใหบริการผาตัดศัลยกรรม พื้นฐาน จํานวน 1 ชุด ของผูรับบริการ รักษาพยาบาลดาน

โรงพยาบาลแวงใหญ กระดูกและขอ 2.ชุดเครื่องมือผาตัดเล็ก ไมนอยกวา 80% ศัยลกรรมกระดูกและ

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข 2.เพื่อจัดหาครุภัณฑทาง จํานวน 1 ชุด ขอ และศัลยกรรม

จังหวัดขอนแกน) การแพทยรองรับการให ทั่วไป ที่มีคุณภาพได

บริการการผาตัด มาตรฐาน รวดเร็ว

ศัลยกรรมกระดูกและขอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

6 การพัฒนารูปแบบการบริการ 1.เพื่อใหบริการที่สมบูรณ 1.นักเรียนในระดับชั้น -               -             -                  -                  300,000        ผูเขารวมมีความ 1.ผูปวยไดรับการ กองสาธารณสุข

ที่สมบูรณแบบเพื่อการดูแล แบบในการดูแลผูปวยฯ ประถมศึกษาตอนปลาย พึงพอใจมากกวา บริการที่สมบูรณแบบ

ผูปวยภาวะปากแหวง เพดาน ใหมีความสมบูรณแบบ และระดับชั้นมัธยมศึกษา รอยละ 80 ครอบคลุมทั้ง 5 ดาน

โหว และความพิการแตกําเนิด ครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ที่มีภาวะปากแหวงเพดาน 2.ผูปวยคนพบตนเอง

ของศรีษะและใบหนา ในพื้นที่ ไดแก สุขภาพ การศึกษา โหวฯ ชวงอายุ 10-18 ป และเห็นคุณคาใน

จังหวัดขอนแกน การดํารงชีวิต สังคม และ บริบูรณ จํานวน 70 คน ตนเองและมีความ

(อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อ การเสริมสรางพลังอํานาจ 2.ผูปกครองผุปวยภาวะ มั่นใจในการเขาสังคม

ผูปวยภาวะปากแหวง เพดาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ปากแหวงเพดานโหว 3.ผูปวยสามารถตั้ง

โหว และพิการทางศรีษะและ 2.เพื่อใหผูปวยเห็นคุณคา จํานวน 30 คน เปาหมายชีวิตและ

ใบหนา) ในตนเองและมีความมั่นใจ สามารถพัฒนา

ในการเขาสังคมมากขึ้น ศักยภาพของตนเอง

3.เพื่อใหผูปวยสามารถตั้ง

เปาหมายชีวิต และพัฒนา

ศักยภาพของตนเองได



1-6

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

7 "พัฒนาระบบบริการการแพทย 1.จัดตั้งหนวยกูชีพขั้นสูง  -เครือขายกูชีพจังหวัด -               -             -                  -                  1,500,000       -ผูบาดเจ็บและ  -ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุข

ฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน เคลื่อนที่เร็ว ขอนแกน ผูปวยรอดชีวิต ชวยเหลือระบบ

ป พ.ศ.2565" (EMS satellite Unit) มากขึ้น บริการแพทยฉุกเฉิน

(อุดหนุนมูลนิธิการแพทย 2.ซื้ออุปกรณการแพทย จังหวัดขอนแกนที่มี

ฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน) มอบใหกับเครือชายกูชีพ ประสิทธิภาพ

จังหวัดขอนแกน

3.เพื่อประสิทธิภาพระบบ

สื่อสารการรับแจงเหตุ

และสั่งการการแทย

ฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน

8 สนับสนุนการดูแลผูปวยติดเชื้อ 1.เพื่อเตรียมความพรอม  -เครื่องใหออกซิเจนดวย -               -             -                  10,000,000    -                   -ผูปวยรอดชีวิต 1.มีครุภัณฑการแพทย กองสาธารณสุข

ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด ดานครุภัณฑทางการ อัตราการไหลสูง จํานวน มากขึ้น รองรับการรักษาผู

ขอนแกน แพทยในการดูแลรักษา 40 เครื่อง สําหรับ ปวยติดเชื้อไวรัส

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงพยาบาลทั่วไป และ โคโรนา 2019 อยาง

จังหวัดขอนแกน) 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลชุมชนใน เพียงพอ

2.เพื่อใหบริการรักษา สังกัดสํานักงานสาธารณ 2.ผูปวยติดเชื้อไวรัส

ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สุขจังหวัดขอนแกน โคโรนา 2019 ไดรับ

2019 (COVID-19) ที่มี การรักษาอยางมี

อาการรุนแรง คุณภาพ

-          -        -             10,000,000  24,945,000   รวม  8  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 คาใชจายในการรณรงคปองกันและ 1.ฝกอบรมใหความรู  -จัดอบรม/กิจกรรม -             -               -                  -                  200,000        รอยละของผู 1.เด็ก/เยาวชน และ กองสาธารณสุข

ปราบปรามยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนใน รณรงคใหความรูเกี่ยวกับ เกี่ยวของกับ ประชาชนในเขต

สังกัดและนักเรียนใน สิ่งเสพติดใหกับเด็ก ยาเสพติดลดลง พื้นที่จังหวัด

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เยาวชนและประชาชนใน ขอนแกนมีความรู

ประถมศึกษาขอนแกน เขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน และตระหนักถึงภัย

เขต 1-5 ของยาเสพติด

2.จัดกิจกรรม/นิทรรศการ 2.จํานวนผูเกี่ยวของ

ตอตานยาเสพติด กับยาเสพติดลดลง

วันยาเสพติดโลก

3.รณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อปองกันและแกไข

ยาเสพติดใหประชาชน

ในพื้นที่เกิดความตระหนัก

ความเขาใจถึงโทษและ

พิษของยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

คาใชจายในการรณรงคปองกันและ 4.จัดกิจกรรมครอบครัว

ปราบปรามยาเสพติด (ตอ) สัมพันธเพื่อปองกัน

ยาเสพติด 

5.ดําเนินการโครงการ

กิจกรรมสงเสริมบําบัด

ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด

เพื่อคืนผูเสพ/ผูติดยา

เสพติดคืนสูสังคม

6.จัดทําโครงการให

ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด

ฝกอาชีพรวมกับสวน

ราชการหนวยงานอื่น

ตามที่รองขอ

7.จัดอบรมศึกษาดูงาน

ดานยาเสพติดใหกับ

บุคลากรในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -หมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่ -              -               -              -              100,000         -ผูเขารวมไม 1.เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

อําเภอโนนศิลา ประจําป 2565 ในการดําเนินงานปองกัน อําเภอโนนศิลา จํานวน นอยกวา 80% ในการดําเนินงาน

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง และแกไขปญหายาเสพติด 5 ตําบล 46 หมูบาน/ ปองกันและแกไข

อําเภอโนนศิลา) ในพื้นที่ ชุมชน ปญหายาเสพติดใน

2.เพื่อจัดกิจกรรมดาน พื้นที่ใหทันตอ

ปองกันและแกไขปญหา สถานการณยาเสพติด

ยาเสพติดทุกดาน ในปจจุบัน

2.สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ การ

ดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่ ทั้งระดับ

ตําบล และหมูบาน/

ชุมขน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ฝกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความ 1.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  -ราษฎรอาสาสมัคร -              -               -              -              200,000         -ผูเขารวมไม 1.ประชาชนรักษา สํานักปลัดฯ

ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) เพื่อเฝา ของประชาชนดานการ ในพื้นที่อําเภอเมือง นอยกวา 80% ความปลอดภัย (ชรบ.)

ระวังปญหายาเสพติดในหมูบาน/ รักษาความปลอดภัย ขอนแกน รวม 120 คน มีศักยภาพ และ

ชุมชน อําเภอเมืองขอนแกน หมูบาน ประสิทธิภาพในดาน

จังหวัดขอนแกน ป 2565 2.เพื่อใหประชาชนใน การดูแลรักษาความ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง หมูบานมีความรู และ ปลอดภัยและรักษา

อําเภอเมืองขอนแกน) ความเขาใจในเรื่องการใช ความสงบเรียบรอย

อาวุธ การหาขาว การ ภายในหมูบาน/ตําบล

ปองกันเฝาระวังปญหา 2.ชรบ.มีความรู ความ

ยาเสพติด และอาชญากรรม เขาใจในเรื่องการใช

อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาวุธ การหาขาว และ

3.เพื่อใหชุมชนเกิดความ ปองกันเฝาระวังปญหา

เขมแข็ง สามารถเฝาระวัง ยาเสพติด รวมทั้งมี

และปองกันปญหายา การแจงขอมูลเบาะแส

เสพติดและเอาชนะปญหา ยาเสพติดในหมูบาน

ยาเสพติดไดอยางยั่งยืน 3.ประชาชนในหมูบาน

และตําบลมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 อบรมอาสาสมัครตอตาน 1.เพื่อควบคุมการขยาย  -กํานัน ผูใหญบาน -              -               -              -              300,000         -ผูเขารวมไม 1.ลดชองวางระหวาง กองสาธารณสุข

ยาเสพติด งบประมาณป 2565 ตัวของยาเสพติด และ ประธานชุมชน นอยกวา 80% ประชาชนกับตํารวจ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ) อาชญากรรมโดยทั่วไป และสรางความสัมพันธ

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเขาใจอันดี

ในการจับกุมคีดความผิด ระหวางตํารวจกับ

ทั้งประเภทที่ประชาชน ประชาชน

เปนผูเสียหารและความ 2.ไดแหลงขาวที่

ผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย แนนอนชัดเจน 

3.เพื่อแสวงหาความ สามารถทราบขาว

รวมมือจากประชาชนใน เบาะแสของคนราย

ทองถิ่น ในกาผนึกกําลัง ทองถิ่นและบุคคล

และรวมมือกับตํารวจ พนโทษไดอยาง

ตอตานและแกไขปญหา รวดเร็ว

อาชญากรรม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ฝกอบรมเยาวชนหางไกลยาเสพติด 1.เพื่อแสวงหาความรวม  -นักเรียน นักศึกษา -              -               -              -              200,000        จํานวนผูเขารวม 1.นักเรียน นักศึกษา สํานักปลัดฯ

ประจําป 2565 มือจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบรมไมนอยกวา เยาวชน ไดเขารวมใน

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) เยาวชนใหเขารวมใน อําเภอบานไผ 80% กิจการตํารวจ

กิจการตํารวจ 2.นักเรียน เยาวชน

2.เพื่อใหนักศึกษา เยาวชน มีบทบาทในการแกไข

มีสวนรวมแกไขปญหา ปญหาในหมูบาน 

ในหมูบาน ชุมชน สังคม ชุมชน สังคม

3.เพื่อใหเครือขายขอมูล 3. เจาหนาที่มีขอมูล

ขาวสาร จากนักเรียน ขาวสารในการปฏิบัติ

เยาวชน ในการแกไข งานไดทันเหตุการณ

ปญหายาเสพติด

4.เพื่อปองกันชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

ใหอยูเย็นเปนสุข
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขาย 1.เพื่อแสวงหาแนวรวม  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ -              -               -              -              200,000        จํานวนผูเขารวม 1.อาสาสมัครเครือขาย สํานักปลัดฯ

แกไขปญหายาเสพติด ประจําป ในการแกไขปญหายา บานไผ จังหวัดขอนแกน อบรมไมนอยกวา มีขอมูลขาวสาร

2565 เสพติด 80% เกี่ยวกับอาชญากรรม

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) 2.เพื่อใหอาสาสมัครมีการ ยาเสพติด จากสมาชิก

ประสานการปฏิบัติกับ ในการปฏิบัติงาน

หนวยอื่นอยางมี อยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการ 2.อาสาสมัครมีการ

ปองกันปราบปราม ประสานการปฏิบัติ

อาชญากรรม ยาเสพติด กับหนวยอื่น

อุบัติภัยตาง ๆ 3.ประชาชนเขามา

3.เพื่อสงเสริมให สนับสนุนกิจการ

ประชาชนเขามาชวย ตํารวจมากยิ่งขึ้น

เหลือสนับสนุนกิจการ

ตํารวจมากยิ่งขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

7 ฝกอบรมอาสาสมัครสมัชชา 1.เสริมสรางเครือขาย  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ -              -               -              -              300,000        จํานวนผูเขารวม 1.มีแนวรวมพลัง สํานักปลัดฯ

ตานยาเสพติด ประจําป 2565 ภาคประชาชนในการ บานไผ จํานวน 300 คน อบรมไมนอยกวา เครือขายในการ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) แกไขปญหาอาชญากรรม 80% ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติด อาชญากรรมยาเสพติด

2.สรางภูมิคุมกันให มากขึ้น

ประชาชน ไมยุงเกี่ยวกับ 2.พลังเครือขายสมัชชา

ยาเสพติด สามารถทําการรวม

3.เพื่อเสริมสรางให กับตํารวจและหนวย

ประชาชนใหการ อื่นไดดี

สนับสนุนกิจการตํารวจ 3.เพื่อความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น ในชีวิตและทรัพยสิน

4.เพื่อความปลอดภัยใน ของประชาชน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน 1.เสริมสรางพลังเครือขาย  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ -              -               -              -              300,000        จํานวนผูเขารวม 1.มีแนวรวมพลัง สํานักปลัดฯ

ประจําป 2565 ขายในการปองกัน บานไผ จํานวน 300 คน อบรมไมนอยกวา เครือขายในการ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) ปราบปรามอาชญากรรม 80% ปองกันปราบปราม

ยาเสพติด อาชญากรรมยาเสพติด

2.พลังอาสาสมัครเครือขาย มากขึ้น

ประชาชนในการปองกัน 2.พลังเครือขายอาสา

อาชญากรรมยาเสพติด สมัครสามารถทําการ

3.เพื่อความปลอดภัย รวมกับตํารวจและ

ในชีวิตและทรัพยสินของ หนวยงานอื่นไดดี

ประชาชน 3.เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

9 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาว 1.เพื่อแสวงหาแนวรวม  -ประชาชนในพื้นที่ -              -               -              -              400,000        จํานวนผูเขารวม 1.ไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัดฯ

อาชญากรรมตานยาเสพติด ในการหาขอมูลขาวสาร ตําบลพระบุ ตําบลขามปอม อบรมไมนอยกวา เกี่ยวกับอาชญากรรม

ประจําป 2565 2.เพื่อใหอาสาสมัคร ตําบลบานโตน อําเภอ 80% ยาเสพติด จากสมาชิก

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพระยืน) สมาชิกแจงขาวมีการ พระยืน จังหวัดขอนแกน ในการปฏิบัติอยางมี

ประสานการปฏิบัติกับ จํานวน 300 คน ประสิทธิภาพ

หนวยอื่นอยางมี 2.ประชาชนเขามา

ประสิทธิภาพในการ ชวยเหลือสนับสนุน

ปองปราบอาชญากรรม กิจการตํารวจมากขึ้น

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตานยา 1.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน  -เด็กและเยาวชนใน -              -               -              -              200,000        จํานวนผูเขารวม 1.เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

เสพติด ประจําป 2565 นักศึกษา มีจิตสํานึกใน อําเภอบานแฮด อบรมไมนอยกวา ไดเรียนรูถึงความ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด) การมีสวนรวมในการแก จํานวน 200 คน 80% สําคัญของปญหา

ปญหา อาชญากรรม ยาเสพติด

ยาเสพติดและปญหาการ 2.เด็กและเยาวชนมี

จราจร ประสบการณตรงใน

2.เพื่อแสวงหาแนวรวม การเรียนรูปญหาที่

ในการปองกันปราบปราม เกิดจากยาเสพติด 

อาชญากรรมยาเสพติด ปญหาชีวิต ปญหา

3.เพื่อเสริมสรางเครือขาย สุขภาพ เพื่อสรางภูมิ

เยาวชนแกไขปญหา คุมกันปญหาอันอาจ

อาชญากรรมยาเสพติด จะเกิดขึ้นไดกับตนเอง

และคนรอบขาง



1-17

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

11 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขาย 1.เพื่อใหมีอาสาสมัคร 1.กํานัน ผูใหญบาน หรือ -              -               -              -              300,000        จํานวนผูเขารวม 1.ทําใหมีอาสาสมัคร สํานักปลัดฯ

ปองกันอาชญากรรมตานยาเสพติด รวมปฏิบัติงานดูและ ผูนําชุมชน/ผูนําตาม อบรมไมนอยกวา รวมปฏิบัติงานดูแล

ประจําป 2565 รักษาความสงบเรียบรอย ธรรมชาติในพื้นที่ จํานวน 80% รักษาความสงบ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด) ปองกันปราบปราม 50 คน เรียบรอย ปองกัน

อาชญากรรมกับเจาหนาที่ 2.ประชาชนและเยาวชน ปราบปรามอาชญา

ตํารวจ ในอําเภอบานแฮด กรรมกับเจาหนาที่

2.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน จํานวน 250 คน ตํารวจ 

ขอมูลขาวสารและสราง 2.ทําใหมีการแลก

ความสัมพันธอันดีระหวาง เปลี่ยนขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่ฝายปกครอง และสรางความสัมพันธ

เจาหนาที่ อปท. และ อันดีตอกัน

ขาราชการตํารวจ 3.เปนการปองกันและ

3.เพื่อใหสามารถตรวจ สกัดกั้นการแพร

ตราและแกไขปญหา ระลาดของยาเสพติด

อาชญากรรมไดอยาง ของชุมชน/หมูบาน

ตรงจุด

-         -          -             -             2,700,000    รวม  11  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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 สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการ 1.เพื่อสนับสนุน จัดกิจกรรมสงเสริมการ -              -            -                -                500,000       1.ยกระดับแหลง จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ม สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยว กิจกรรมสงเสริมการ ทองเที่ยวรวมกับชุมชน ทองเที่ยวใหเปนที่ มากขึ้นเปนการประชา

ทองเที่ยวประเพณี หนวยงานภาครัฐ และ รูจักของนักทอง สัมพันธจังหวัดขอนแกน

และงานเทศกาลตางๆ เอกชน โดยเนนการมี เที่ยวสูระดับสากล ใหเปนที่รูจักอยางแพร

2.เพื่อใหเกิดการมี สวนรวม 2.จํานวนนักทอง หลาย

สวนรวมของชุมชน 1.ประเพณีผูกเสี่ยวเทศกาล เที่ยวที่เขามาเยี่ยม

ดานการสงเสริมงาน งานไหมและงานกาชาด ชม

ประเพณีทองถิ่น จังหวัดขอนแกน ผูเขารวม

3.เพื่อสืบสานวัฒน งาน ประมาณ 20,000 คน

ธรรมทองถิ่น 2.ประเพณีไหวเจาครูปูรด

4.เพื่อจัดกิจกรรมสง น้ําเตา ณ แหลงทองเที่ยว

เสริมการทองเที่ยว หมูบานเตา บานกอก

ควบคูไปกับงานประ ผูเขารวมงาน 5,000 คน

เพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการ 5.นําเสนอผลผลิต 3.ประเพณีวันงูจงอาง ณ

ทองเที่ยว (ตอ) สินคาพื้นบานของ แหลงทองเที่ยวหมูบาน

ฝากพื้นเมืองแกประ งูจงอางแหงประเทศไทย

ชาชนผูสนใจ ผูเขารวมงาน 40,000 คน

2 ปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดิน  -เพื่อใหสะพานทางเดิน  -กอสรางสะพานทางเดิน - -         - - 1,089,200  -นักทองเที่ยว และ 1.แหลงทองเที่ยวมี สํานักปลัดฯ

ภายในแหลงทองเที่ยวหมูบานเตา มีสภาพที่แข็งแรง และ หินลางพรอมวางแผนพื้น ประชาชนทั่วไป สะพานทางเดินที่

พรอมทางขึ้น-ลง สําหรับคนพิการ มีความปลอดภัยสําหรับ สําเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05 ไมนอยกวา 70% แข็งแรง และปลอดภัย 

ประชาชน ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

331 ตร.ม. พรอมทําทราย

ลางผิวทางเดิน รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 331 ตร.ม. พรอม

ทําราวเหล็กกันตก
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

3 แหเทียนพรรษาเมืองขามแกน 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษ  -จัดกิจกรรมดานการอนุรักษ - -         -                -                500,000       ภาครัฐ เอกชน 1.สงเสริมอนุรักษฟนฟู สํานักการศึกษาฯ

เสียงแคน ดอกคูน  จังหวัดขอนแกน ฟนฟูและสืบสานขนบ ฟนฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประชาชนในพื้นที่ และสืบสานขนบ

ธรรมเนียมประเพณี ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และนักทองเที่ยว ธรรมเนียมประเพณี

ทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน เขารวมกิจกรรม ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อสรางความรัก ไมนอยกวา80% วิถีอีสานอันเปน

ความสามัคคี ความรวมมือ เอกลักษณของทองถิ่น

ของหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ใหคงอยูสืบไป

ภาคเอกชน เยาวชน 2.สงเสริมการทองเที่ยว

และประชาชนโดยใช ตามนโยบายของรัฐบาล

วัฒนธรรมเปนสื่อกลาง เที่ยวทั่วไทยไปได

ทุกเดือน

4 ประกวดแขงขันศิลปวัฒนธรรม 1.เพื่อฟนฟูและอนุรักษ  -ประชาชนในเขตจังหวัด - -         -                -                200,000        -จํานวนผูเขารวม  -สงเสริมอนุรักษศิลป สํานักการศึกษาฯ

ดนตรีพื้นบานอีสาน ศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขอนแกน และใกลเคียง แขงขันไมนอยกวา วัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน

พื้นบานอีสานใหเปน ประมาณ 500 คน 80% อีสานใหเปน "มรดกทาง

"มรดกทางวัฒนธรรม" วัฒนธรรม" สืบไป

2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก 2.เปนการรักษาไวซึ่ง

เยาวชน และประชาชน ศิลปะ ประเพณี และ

ไดรักษาไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมดันดีงาม

ประเพณีและวัฒนธรรม ของทองถิ่น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

5 จัดงานประจําป รวมของดี 1.เพื่อเชิดชูเผยแพร  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ -           -         -                -                300,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ

เมืองชุมแพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ชุมแพไดรวมอนุรักษเผยแพร ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อประประชาชนไดมี และสืบสานขนบธรรมเนียม และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

อําเภอชุมแพ) บทบาทตอการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

เผยแพรและสืบสาน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ขนบธรรมเนียมประเพณี

3.เพื่อประชาสัมพันธให

นักทองเที่ยวรูจักอยาง

แพรหลาย

-         -        -           -           2,589,200   รวม  5  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในสนาม  -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา  -เปลี่ยนหลอดไฟและ -             -           -                2,393,500     -                ความพึงพอใจ  -ผูที่ใชสนาม สํานักปลัดฯ

ฟุตบอลองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีสภาพที่สมบูรณ อุปกรณไฟฟา เสาไฟ ของผูใชบริการ ฟุตบอลมีความ

ขอนแกน แข็งแรง และมีแสงสวาง สปอรตไลท จํานวน ไมนอยกวา 80% ปลอดภัยในขณะ

เพียงพอสําหรับสนาม 4 เสา ตามรายการดังนี้ ทําการแขงขัน

ฟุตบอล 1.MASTER-SA 200 w/

956 400 w (หลอดไฟ)

2.UZST 7039 BCI 

IGNTTOR 380v 1.8-2

kw (lgnitor)

3.CP35M-560 for

MHN 2 ko-Cu03865,

2000 w (Cap)

4.กระจกทนความรอน

สําหรับโคมไฟ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 กอสรางสนามฟุตบอล 7 คน 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก  - สนามฟุตบอลกวาง -             -           -                -                 3,885,000     -จํานวนผูเขาใช  -มีสนามฟุตบอล สํานักปลัดฯ

สนามกีฬาองคการบริหาร เยาวชน และประชาชน 52 ม. ยาว 110 ม. มี บริการไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน

สวนจังหวัดขอนแกน ไดเลนกีฬาฟุตบอล เพื่อ พื้นที่ไมนอยกวา 5,720 รอยละ 70 ประชาชนไดใช

พัฒนาดานสุขภาพกาย ตร.ม. ประโยชน

และจิตใจ

2.เพื่อใหมีสนามฟุตบอล

ที่ไดมาตรฐาน และใชใน

แขงขันในระบบลีก

3 ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในสนามกีฬา  -เพื่อใหมีความเปน  -ปรับปรุงภูมิทัศน -             -           -                -                 750,000       -ระดับความ  -สนามกีฬาฯ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ระเบียบ สวยงาม และ ภายในสนามกีฬา พึงพอใจของผูใช มีความเปน

สะอาด ปลอดภัย องคการบริหารสวน บริการไมกวา ระเบียบ สวยงาม

จังหวัดขอนแกน รอยละ 70 สะอาด และ

ปลอดภัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

4 อบรมพัฒนานักกีฬาและผูฝกสอน 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  -ผูเขารวมกิจกรรม -             -           -                -                 700,000       -จํานวนผูเชา 1.เยาวชน สํานักปลัดฯ

เทควันโดและการแขงขัน อบจ. ประชาชนไดเห็นถึงความ ไมนอยกวา 1,000 คน รวมกิจกรรมไม ประชาชนไดเลน

ชอนแกน เทควันโดชิงแชมป สําคัญของการเลนกีฬา นอยกวา 80% กีฬาทําใหมี

ประเทศไทย และไดออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรง

สงเสริมสุขภาพที่แข็งแรง 2.นักกีฬาและ

2.เพื่อพัฒนาความรูใหกับ  ผูฝกสอนสามารถ

นักกีฬาและผูฝกสอน นําความรูที่ไดไป

สามารถนําความรูที่ไดไป ถายทอดใหกับผู

ถายทอดไดอยางถูกตอง ที่สนใจไดอยาง

3.เพื่อสงเสริมนักกีฬาที่มี ถูกตอง

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 3.มีนักกีฬาเพิ่ม

ทั้งในระดับทองถิ่นและ มากขึ้นทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับทองถิ่น

และระดับ

ประเทศ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

5 อบจ.ขอนแกน พัฒนาและสงเสริม 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  -ประชาชนในชุมชน -             -           -                -                 200,000       -จํานวนผูเชา 1.เยาวชน สํานักปลัดฯ

สุขภาพเยาวชนและประชาชน ประชาชนและผูสูงอายุ เขตอําเภอเมืองขอนแกน รวมกิจกรรมไม ประชาชน และ

ในชุมชน อําเภอเมืองขอนแกน ไดออกกําลังกายเพื่อ ไมนอยกวา 500 คน นอยกวา 80% ผูสูงอายุ หันมา

จังหวัดขอนแกน สงเสริมสุขภาพใหสมบูรณ สนใจในกีฬา และ

แข็งแรงทั้งทางรางกาย สงเสริมใหสุขภาพ

และจิตใจ รางกายแข็งแรง

2.เพื่อเปนการประชา 2.ชุมชนเกิดความ

สัมพันธองคกรให เขมแข็งและ

ประชาชนไดทราบถึง ประชาชนมี

บทบาทในการสนับสนุน สุขภาพที่ดีโดย

และสงเสริมการกีฬา การเลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย

6 แขงขันกีฬา บานแฮดเกมส  -เพื่อเสริมสรางความ  -เยาวชน,ประชาชน -             -           -                -                 250,000      จํานวนผูเขารวม ขาราชการ สํานักปลัดฯ

ประจําป 2565 สามัคคีและสงเสริมให ในเขตพื้นที่ทุกตําบล โครงการ ลูกจาง พนักงาน

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ บุคลากร ผูนําทองที่ได ทุกหมูบาน ตลอดจนกํานัน 

บานแฮด) ออกกําลังกาย และรักษา  -นักเรียน นักศึกษา ผูใหญบาน มี

ไวซึ่งประเพณีการแขงขัน ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ สุขภาพแข็งแรง

กีฬาบานแฮดสัมพันธ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

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

ภูเวียง ลีก ประจําป พ.ศ. 2565 เยาวชน และประชาชน ประชาชน ในเขตอําเภอ เขารวมแขงขัน และประชาชนมี

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ไดเลนกีฬาฟุตบอล เพื่อ ภูเวียง ไมนอยกวา 80% การพัฒนา

ภูเวียง) พัฒนาดานสุขภาพกาย สุขภาพรางกาย

และจิตใจ และจิตใจ

2.เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล

ในอําเภอภูเวียงไปสูความ

เปนเลิศ โดยใชการ

แขงขันในระบบลีก

8 พัฒนากีฬานักกีฬาสูความเปนเลิศ  -เพื่อจัดกิจกรรมดาน  -นักเรียน นักศึกษา -             -           -                -                 2,800,000    ความพึงพอใจ  -นักเรียน สํานักปลัดฯ

และนานาชาติของจังหวัดขอนแกน กีฬาและสงเสริมกีฬา ประชาชนทั่วไป ของผูเขารวม นักศึกษา ประชา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคกรภาครัฐเอกชน ในเขตจังหวัดขอนแกน ชนทั่วไป หันมา

(อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ภายในจังหวัดขอนแกน สนใจเลนกีฬา

ขอนแกน) ออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ และ

สามารถไปแขงขัน

นําชี่อเสียงมาสู

จังหวัดขอนแกน

-            -           -               2,393,500    8,785,000   รวม  8  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางลานกีฬา  -เพื่อใหมีลานกีฬาสําหรับ ลานกีฬา คสล. ขนาด              -            -                -       400,000                -  -ความพึงพอใจของ  -โรงเรียนมีสนาม สํานักการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน จัดการเรียนการสอน และ 12.50x22 ม. หรือพื้นที่ ผูใชบริการไมนอยกวา อเนกประสงคไวบริการ

บานบะแค อําเภอแวงใหญ การบริการนักเรียน ไมนอยกวา 275 ตร.ม. รอยละ 80 นักเรียน เด็ก เยาวชน

จังหวัดขอนแกน บุคลากรและชุมชน พรอมตีเสนสนามตะกรอ ประชาชน และชุมชน

และวอลเลยบอล ติดตั้ง ใกลเคียงที่ไดมาตรฐาน

อัฒจันทรโครงเหล็ก

ขนาด 3.05x6x3.25 ม.

จํานวน 2 ชุด และติดตั้ง

อุปกรณประกอบสนาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

    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 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

2 หองสมุดมีชีวิตสูหองสมุด 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให โรงเรียนโนนทองวิทยา - - - 180,000 -  -นักเรียนเขาใชบริการ 1.นักเรียนมีทักษะใน สํานักการศึกษาฯ

มาตรฐาน โรงเรียนโนนทอง นักเรียนแสวงหาความรูได อําเภอแวงใหญ จังหวัด ไมนอยกวา 90% การแสวงหาความรู

วิทยา อําเภอแวงใหญ ดวยตนเอง ขอนแกน ดวยตนเอง

จังหวัดขอนแกน 2.เพื่อเปนแหลงสําหรับครู 2.โรงเรียนมีแหลงเรียน

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียน รูที่ดี ทันสมัย และมี

การศึกษาประถมศึกษา การสอนที่เนนใหนักเรียนได ประสิทธิภาพ

ขอนแกน เขต 3) ศึกษาคนควาดวยตนเอง 3.นักเรียนมีนิสัยรัก

3.เพื่อสรางและพัฒนาแหลง การอานและเขารวม

เรียนรูใหเพียงพอ ตอจํานวน กิจกรรมรักการอาน

นักเรียนและมีมาตรฐาน

เพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัย

ในการอานของนักเรียน

3 จัดหาคอมพิวเตอรและพัฒนา 1.เพื่อใหผูเรียนมีหองปฏิบัติ  -มีคอมพิวเตอรและระบบ -             -           -               100,000 -                -ความพึงพอใจของ 1.สถานศึกษาไดพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนหองเรียน การคอมพิวเตอรที่เอื้ออํานวย เครือขายที่พรอมใชงาน ผูใชบริการไมนอย หองปฏิบัติการคอม

คอมพิวเตอร โรงเรียน 2.เพื่อใหหองปฏิบัติการ จํานวน 1 หอง กวา 80% พิวเตอรอยางมี

บานใหมนาเพียง อําเภอ คอมพิวเตอรมีอุปกรณการ ประสิทธิภาพ

แวงใหญ จังหวัดขอนแกน เรียนการสอนครบตามความ 2.เครื่องคอมพิวเตอร

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ตองการของผูใชงาน เพียงพอตอการใชงาน

การศึกษาประถมศึกษา ของนักเรียน

ขอนแกน เขต 3)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

4 จัดหาคอมพิวเตอรและพัฒนา 1.เพื่อใหผูเรียนมีหองปฏิบัติ  -มีคอมพิวเตอรและระบบ -             -           -               100,000      -                -ความพึงพอใจของ 1.สถานศึกษาไดพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนหองเรียน การคอมพิวเตอรที่เอื้ออํานวย เครือขายที่พรอมใชงาน ผูใชบริการไมนอย หองปฏิบัติการคอม

คอมพิวเตอร โรงเรียน 2.เพื่อใหหองปฏิบัติการ จํานวน 1 หอง กวา 80% พิวเตอรอยางมี

บานหนองแซงแสงอรุณ คอมพิวเตอรมีอุปกรณการ ประสิทธิภาพ

อําเภอแวงใหญ จังหวัด เรียนการสอนครบตามความ 2.เครื่องคอมพิวเตอร

ขอนแกน ตองการของผูใชงาน เพียงพอตอการใชงาน

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ของนักเรียน

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3)

5 จัดทําและประสานแผนพัฒนา  -เพื่อใหมีกรอบยุทธศาสตร  -จัดประชุม/สัมมนา - - - - 300,000  -ผูเขารวมประชุม  -อปท.มีแผนพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

การศึกษาขององคกรปกครอง การพัฒนาดานการศึกษา เชิงปฏิบัติการ จํานวน ไมนอยกวา 80% ดานการศึกษาไปใน

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ขององคกรปกครองสวน 1 ครั้ง ทิศทางเดียวกัน

ขอนแกน ทองถิ่นในเขตจังหวัด

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

6 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 3 ชั้น 12 - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบโรงเรียน และอาคารประกอบใหมี หองเรียน ประกอบดวย ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

บานหนองเสี้ยว อําเภอ ความแข็งแรง และเพียงพอ งานติดตั้งฝาเพดานยิปซั่ม บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน บอรด ขนาดพื้นที่รวมไม รอยละ 80 เรียนการสอน

นอยกวา 70 ตร.ม. ติดตั้ง

ชุดโคมําฟ ปลั๊ก ประตู

อลูมิเนียมบานเลื่อน 

เหล็กดัด หนาตาง ทาสี 

และติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศติดผนัง 

มานปรับแสง

7 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  - งานโครงสรางคอนกรีต - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบโรงเรียน และอาคารประกอบใหมี เสริมเหล็ก งานโครงหลังคา ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

บานบะแค อําเภอแวงใหญ ความแข็งแรง และเพียงพอ เหล็ก งานมุงหลังคา บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน เมทัลชีท พรอมติดตั้ง รอยละ 80 เรียนการสอน

ฝาเพดานยิปซั่มบอรด

งานผนังและงานตกแตง

ผิวผนัง งานทาสี งาน

สุขภัณฑ งานระบบ

ประปา-สุขาภิบาล งาน

ระบบไฟฟา และติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศแบบ

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

8 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 4 ชั้น 12 - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี หองเรียน ประกอบดวย ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาด    ความแข็งแรง และเพียงพอ งานรื้อหลังคาเดิมและ บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

(สถิตยอุปถัมภ) อําเภอพล ตอจํานวนนักเรียน มุงหลังคาแผนเหล็กรีด รอยละ 80 เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา

378 ตร.ม. และงาน

ติดตั้งฝาเพดานแผน

ไฟเบอรซีเมนต ขนาด

พทนที่รวมไมนอยกวา

82 ตร.ม.

9 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -หองน้ําครูชาย-หญิง - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ มีหองน้ําที่สะอาด สํานักการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวยงานรื้อถอน ของนักเรียน และ และปลอดภัยสําหรับ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ความแข็งแรง และเพียงพอ หองน้ําเดิมและปูกระเบื้อง บุคลากร ไมนอยกวา บุคลากร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน งานฝาเพดาน งานระบบ รอยละ 80

ไฟฟา ติดตั้งสุขภัณฑ และ

ติดตั้งประตูบานเหล็กมวน

10 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคาร ก ประกอบดวย - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี งานติดตั้งฝาเพดานยิปซั่ม ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ความแข็งแรง และเพียงพอ บอรด และทาสีฝาเพดาน บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ขนาดพื้นที่รวมไมนอย รอยละ 80 เรียนการสอน

กวา 210 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

11 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -หองน้ําและโรงฝกงาน - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานรื้อและ ของนักเรียน และ และหองน้ําที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ความแข็งแรง และเพียงพอ ติดตั้งสุขภัณฑหองน้ํา บุคลากร ไมนอยกวา

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน งานติดตั้งระบบไฟฟา รอยละ 80

แสงสวาง ติดตั้งราง

ระบายน้ํา และงานเทพื้น

คอนกรีตเสริมผิวทางเดิน

12 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 2 - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานรื้อและ ของนักเรียน และ และหองน้ําที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ความแข็งแรง และเพียงพอ มุงกระเบื้องลอนคู ขนาด บุคลากร ไมนอยกวา

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา 22 รอยละ 80

ตร.ม. งานทาสีภายนอก

อาคาร ขนาดพื้นที่รวม

ไมนอยกวา 400 ตร.ม. 

งานปูกระเบื้องพื้นหองน้ํา

ขนาดพื้นที่รวมไมนอยกวา

14 ตร.ม. งานติดตั้ง

สุขภัณฑหองน้ํา และงาน

เทพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

ขนาดพื้นที่รวมไมนอยกวา

14 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

13 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน ก - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งงานสกัด ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระธาตุขามแกน ความแข็งแรง และเพียงพอ พื้นผิว คสล. งานฉาบปูน บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

พิทยาลัย อําเภอบานฝาง ตอจํานวนนักเรียน เพดานดวยกาวซีเมนต รอยละ 80 เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน งานฉาบผิวพื้น คสล.

ขนาดพื้นที่รวมไมนอย

กวา 26.40 ตร.ม. และ

งานทาสีภายใน -ภายนอก

14 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารฝกงานคหกรรม - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี เกษตรกกรมและ ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ความแข็งแรง และเพียงพอ อุตสาหกรรม ประกอบ บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ดวย งานรื้อและมุงหลังคา รอยละ 80 เรียนการสอน

ลอนคู ขนาดพื้นที่รวมไม

นอยกวา 35 ตร.ม. งาน

ฉาบปูนเรียบผนัง งาน

ทาสีภายในและภายนอก

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

15 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารอํานวยการ - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานปู ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อําเภอ ความแข็งแรง และเพียงพอ กระเบื้อง ขนาดพื้นที่รวม บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ไมนอยกว 80 ตร.ม. และ รอยละ 80 เรียนการสอน

งานรื้อและติดตั้งประตู

หนาตาง

16 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารที่พักนักกีฬา - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ความแข็งแรง และเพียงพอ หองเรียน ประกอบดวย บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอกระนวน ตอจํานวนนักเรียน งานปูกระเบื้อง ขนาดพื้น รอยละ 80 เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน ที่รวมไมนอยกวา 96 

ตร.ม. งานติดตั้งหนาตาง

และมุงลวด งานรื้อถอน

และติดตั้งฝาเพดาน

ยิปซั่มบอรด งานทาสี

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

17 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคาร ข ประกอบดวย - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ  -ความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี งานทาสีผนังภายนอก ของนักเรียน และ ของนักเรียน และ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ความแข็งแรง และเพียงพอ อาคาร ขนาดพื้นที่รวม บุคลากร ไมนอยกวา บุคลากร ไมนอยกวา

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ไมนอยกวา 580 ตร.ม. รอยละ 80 รอยละ 80

งานรื้อรางระบายน้ําและ

ติดตั้งรางน้ําฝน งานติดตั้ง

มุงลวดชองระบายหนาตาง

และงานระบบไฟฟา

ภายในอาคาร

18 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 4 - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานรื้อและ ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ความแข็งแรง และเพียงพอ ติดตั้งฝาเพดาน ขนาด บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา รอยละ 80 เรียนการสอน

175.60 ตร.ม. และงาน

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

19 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -หองดนตรี ประกอบดวย - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี งานรื้อถอนหลังคาเดิม ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ความแข็งแรง และเพียงพอ และมุงหลังคาเมทัลชีท บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ขนาดพื้นที่รวมไมนอย รอยละ 80 เรียนการสอน

กวา 215 ตร.ม. ติดตั้ง

ผนังไฟเบอรซีเมนต และ
ติดตั้งกระจกหนาตางและ
ชองแสง 

20 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารวิชาการและ - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี อาคารธุรการ ประกอบ ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ความแข็งแรง และเพียงพอ ดวย งานรื้อและติดตั้ง บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ประตู หนาตาง งานติดตั้ง รอยละ 80 เรียนการสอน

กระจกหนาตางและ

ชองแสง งานรื้อและติดตั้ง
สุขภัณฑหองน้ํา

21 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 1 - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานรื้อถอน ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ความแข็งแรง และเพียงพอ และมุงหลังคาลอนคู บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน ขนาดพื้นที่รวมไมนอย รอยละ 80 เรียนการสอน

กวา 823.50 ตร.ม. 



 2-11

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

22 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 108 ล. - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานปู ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ความแข็งแรง และเพียงพอ กระเบื้องเซรามิค ขนาด บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา รอยละ 80 เรียนการสอน

335 ตร.ม. 

23 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 4/12  - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานตอเติม ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค ความแข็งแรง และเพียงพอ เวที งานปูนฉาบผนังและ บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอเขาสวนกวาง ตอจํานวนนักเรียน ทาสี ขนาดพื้นที่รวมไม รอยละ 80 เรียนการสอน

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 62 ตร.ม. 

24 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -อาคารเรียน 216ล - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี ประกอบดวย งานทาสี ของนักเรียน และ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย ความแข็งแรง และเพียงพอ ภายในและภายนอก บุคลากร ไมนอยกวา ในการจัดกิจกรรมการ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย ตอจํานวนนักเรียน อาคาร รอยละ 80 เรียนการสอน

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

25 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  -บานพักครู ประกอบดวย - - - - 200,000  -ความพึงพอใจ มีบานพักครูที่ปลอดภัย สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบใหมี งานทาสี งานซอมประตู ของนักเรียน และ และสะดวก โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ความแข็งแรง และเพียงพอ หนาตาง งานปูพื้น บุคลากร ไมนอยกวา

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ตอจํานวนนักเรียน กระเบื้องเซรามิค ขนาด รอยละ 80

พื้นที่รวมไมนอยกวา 38
ตร.ม. และติดตั้งรั้วปูน
หนาบานพักครู ความ
ยาวไมนอยกวา 60 ม.

26 กอสรางหองน้ํานักเรียน  -เพื่อใหมีหองน้ําที่ได  -กอสรางหองน้ํา - - - - 500,000  -ความพึงพอใจ มีหองน้ําที่สะอาด สํานักการศึกษาฯ

ชาย-หญิง โรงเรียนหนองโน มาตรฐาน สะดวก และ โครงสราง คสล. โครง ของนักเรียน และ และเพียงพอตอจํานวน โรงเรียนในสังกัด

ประชาสรรค อําเภอกระนวน ปลอดภัย หลังคาเหล็ก มุงหลังคา บุคลากร ไมนอยกวา นักเรียน

จังหวัดขอนแกน เหล็กรีด ขนาดกวาง รอยละ 80

3.3 ม. ยาว 5 ม. จํานวน
2 หลัง หองน้ําชาย
ประกอบดวย หองน้ํา
จํานวน 4 หอง ชอง
ปสสาวะ จํานวน 7 ชอง
หองน้ําหญิง 4 หอง
รวม 2 หลัง พื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา 37 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

27 กอสรางหองน้ํานักเรียน  -เพื่อใหมีหองน้ําที่ได  -กอสรางหองน้ํา - - - - 500,000  -ความพึงพอใจ มีหองน้ําที่สะอาด สํานักการศึกษาฯ

ชาย-หญิง โรงเรียนพระธาตุ มาตรฐาน สะดวก และ โครงสราง คสล. โครง ของนักเรียน และ และเพียงพอตอจํานวน โรงเรียนในสังกัด

ขามแกนพิทยาลัย อําเภอ ปลอดภัย หลังคาเหล็ก มุงหลังคา บุคลากร ไมนอยกวา นักเรียน

น้ําพอง จังหวัดขอนแกน เหล็กรีด ขนาดกวาง รอยละ 80

3.3 ม. ยาว 5 ม. จํานวน
2 หลัง หองน้ําชาย
ประกอบดวย หองน้ํา
จํานวน 4 หอง ชอง
ปสสาวะ จํานวน 7 ชอง
หองน้ําหญิง 4 หอง
รวม 2 หลัง พื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา 37 ตร.ม.

28 กอสรางอัฒจันทรโครงเหล็ก  -เพื่อใหมีที่นั่งเพียงพอ  -กอสรางอัฒจันทร - - - - 140,000  -ความพึงพอใจ มีอัฒจันทรที่สามารถ สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โครงเหล็ก กวาง 3 ม. ของนักเรียน และ รองรับจํานวนของผู โรงเรียนในสังกัด
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ยาว 3 ม. จํานวน 4 ชุด บุคลากร ไมนอยกวา ที่รวมกิจกรรม 

รอยละ 80
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

29 กอสรางถนนคอนกรีต  -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน  -ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. - - - - 300,000  -บุคลากร นักเรียน  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน สามารถสัญจรไปมาได ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ไดรับความพึงพอใจ ปลอดภัย
โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยสะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ไมนอยกวารอยละ 70
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 250 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว

50 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไมนอยกวา 250 ตร.ม.

30 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก  -งานปรับปรุงสนาม -          -        -           -             500,000      -จํานวนผูเขาใช  -มีสนามฟุตบอลที่ได สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค เยาวชน และประชาชน ฟุตบอล เกรดปรับหนาดิน บริการไมนอยกวา มาตรฐาน นักเรียนได

อําเภอกระนวน จังหวัด ไดเลนกีฬาฟุตบอล เพื่อ ลงดินถม และปลูกหญา รอยละ 70 ใชสําหรับออกกําลังกาย
ขอนแกน พัฒนาดานสุขภาพกาย พื้นที่ไมนอยกวา 340 

และจิตใจ ตร.ม. พรอมงานเสา

2.เพื่อใหมีสนามฟุตบอล ตาขาย เสาไฟฟา คสล.

ที่ไดมาตรฐาน อัดแรง จํานวน 8 ตน 
พรอมตาขาย

31 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหมีรั้วโรงเรียนที่  -กอสรางรั้ว คสล. ผนัง - - - - 400,000  -ความพึงพอใจของ  -ครู นักเรียน มีความ สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ไดมาตรฐาน และมีความ คอนกรีตบลอก สูง 2 ครูและนักเรียนไม ปลอดภัยเมื่ออยูใน
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ปลอดภัยสําหรับบุคลากร เมตร ยาว 135 เมตร นอยกวารอยละ 80 สถานศึกษา

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

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

32 ปรับปรุงและตอเติมโรงอาหาร  -เพื่อใหเปนโรงอาหารที่ งานตอเติมอาคาร - - - - 500,000  -ความพึงพอใจของ  -มีโรงอาหารที่ได สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม มีความปลอดภัย และ โครงเหล็ก มุงหลังคา ผูใชบริการไมนอย มาตรฐานและ

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ถูกสุขลักษณะ เหล็กรีด ขนาด 7x24.50 กวา 80% ถูกสุขลักษณะ

เมตร 

33 กอสรางรั้วอิฐบล็อก  -เพื่อใหมีรั้วโรงเรียนที่ รั้วอิฐบล็อก ผนังอิฐบล็อก - - - - 500,000  -ความพึงพอใจของ  -ครู นักเรียน มีความ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูง อําเภอซําสูง ไดมาตรฐาน และมีความ เรียงสูง 9 กอน รั้วยาว ครูและนักเรียนไม ปลอดภัยเมื่ออยูใน

จังหวัดขอนแกน ปลอดภัยสําหรับบุคลากร 202.50 เมตร นอยกวารอยละ 80 สถานศึกษา

และนักเรียน

34 กอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน กอสรางถนน คสล. หนา - - - - 224,000  -ความพึงพอใจของ  -ครู นักเรียน มีความ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม สะดวก ปลอดภัย และมี 15 ซม. กวาง 5 เมตร ครูและนักเรียนไม ปลอดภัยเมื่ออยูใน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ลานคอนกรีตเพื่อใชในการ ยาว 60 เมตร นอยกวารอยละ 80 สถานศึกษา

ทํากิจกรรมของโรงเรียน

35 กอสรางลานอเนกประสงค  -เพื่อใหมีลานอเนกประสงค กอสรางลาน คสล. หนา - - - - 100,000  -ความพึงพอใจของ  -ครู นักเรียน มีความ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม สําหรับทํากิจกรรมของ 10 ซม. จุดที่ 1 พื้นที่ ครูและนักเรียนไม ปลอดภัยเมื่ออยูใน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน โรงเรียน ไมนอยกวา 210 ตร.ม. นอยกวารอยละ 80 สถานศึกษา

จุดที่ 2 พื้นที่ไมนอยกวา

570 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

36 กอสรางระบบรดน้ํา  -เพื่อใหมีสนามฟุตบอล กอสรางระบบรดน้ํา - - - - 499,000  -ความพึงพอใจของ   -มีสนามฟุตบอลที่ สํานักการศึกษาฯ

สนามฟุตบอล โรงเรียน ที่สวยงาม และหญาที่ปลูก สนามฟุตบอล ดวย ผูใชบริการไมนอย สวยงาม และได

ซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง ในสนามฟุตบอลไดรับการ สปริงเกอรแบบ Biggun กวา 80% มาตรฐาน 

จังหวัดขอนแกน ดูแลรักษา ติดตั้งปมน้ํา และถังอัด

แรงดัน สําหรับสนาม

ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 

(สนามกวาง 68 เมตร 

ยาว 105 เมตร)

37 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก  -ถมดินยกระดับพื้นสนาม -          -        -           -             500,000      -จํานวนผูเขาใช  -มีสนามฟุตบอลที่ได สํานักการศึกษาฯ
ภายในโรงเรียนเมืองพล เยาวชน และประชาชน ขนาดพื้นที่ 7,696 ตร.ม. บริการไมนอยกวา มาตรฐาน นักเรียนได

พิทยาคม ตําบลลอมคอม ไดเลนกีฬาฟุตบอล เพื่อ สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร รอยละ 70 ใชสําหรับออกกําลังกาย
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน พัฒนาดานสุขภาพกาย ปริมาตรดินถม 2,308

และจิตใจ ลบ.ม. พรอมเกลี่ยบดเรียบ

2.เพื่อใหมีสนามฟุตบอล และวางทอระบายน้ํา

ที่ไดมาตรฐาน PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว
เจาะรูโดยรอบ จํานวน

222 เมตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

     2561  

   (บาท)

     2562

     (บาท)

     2563   

  (บาท)

     2564     

(บาท)

     2565    

 (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

38 กอสรางโดมอเนกประสงค  -เพื่อใหมีอาคารอเนกประสงค กอสรางอาคารโครงเหล็ก -          -        -           -             1,998,000    -ความพึงพอใจของ  -มีอาคารสําหรับจัด สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบานหนองเสี้ยว ไวสําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ มุงหลังคาเหล็กรีด  ผูใชบริการไมนอยกวา กิจกรรมตาง ๆ ใน

อําเภอหนองสองหอง ในโรงเรียน ขนาด 23x25 เมตร รอยละ 70 โรงเรียน 

จังหวัดขอนแกน

39 สรางสนามเด็กเลนสําหรับเด็ก 1.เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ  -โรงเรียนบานหวยแคน -          -        -           -             200,000      -ความพึงพอใจของ 1.เด็กมีอุปกรณเครื่อง สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบานหวยแคน ทางดานรางกาย อารมณ อําเภอโนนศิลา จังหวัด ผูใชบริการไมนอยกวา เลนเหมาะสมตามวัย

อําเภอโนนศิลา สังคม และสติปญญาของเด็ก ขอนแกน 80% 2.บริเวณสนามเด็กเลน

จังหวัดขอนแกน 2.เพื่อพัฒนาพลังสมอง มีความปลอดภัย มี

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ของเด็กวัยเรียนในชวง อาณาเขตชัดเจน

การศึกษาประถมศึกษา อายุ 4-12 ป 3.เด็กมีพัฒนาการ

ขอนแกน เขต 3) 3.เพื่อเปนที่นันทนาการ และ ทุกดานเหมาะสมตามวัย

ออกกําลังกายของ

เด็กนักเรียนและเด็กใน

หมูบาน

-               -             -                780,000 11,161,000รวม  39  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร -             -              - 487,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แบบเคพซีลสายบานหนองคา คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 –  บานหนองขาม  หมูที่ 1 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,600 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลในเมือง  อําเภอเวียงเกา และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร -         -           - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10060  สายบาน คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนเรือง - บานหนองกอย และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

3 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -           - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ  อําเภอบานแฮด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

ตําบลเขวาไร  อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

4 คาปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร -             -              - 420,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายผาถ้ําใหญ บานวังใหม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ถมดินบางชวง ยาว 670 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - ตําบลหวยมวง และปลอดภัย สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

910 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 920 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -             -              - 499,500        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไฮนอย หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก ถ 10033 อําเภอโนนศิลา และติดตั้งปายชื่อโครงการ

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

6 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดกวาง 1.80x1.80 เมตร -             -              - 485,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย  บานหนอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แวงยาว หมูที่ 1 ตําบลดอนดู และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง - บานวังหิน 

หมูที่ 7 ตําบลสระแกว 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานเหลานกชุม คมนาคมที่สะดวก 5 เมตร ยาว 93 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลดอนหัน - และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระลับ  อําเภอเมือง 4.5 เมตร ยาว 250 เมตร 

จังหวัดขอนแกน รวมความยาว 343 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 1,590  ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร 

8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 243 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานดง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,458 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก 1039 อําเภอบานแฮด พรอมตีเสนจราจร 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

9 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -             -              - 430,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 16 ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด คมนาคมที่สะดวก ยาว 900 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ยาว 1,000 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

ชวงที่ 4 กวาง 3 เมตร 

ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

ความยาวรวม 2,750 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,735  ลบ.ม. (อัดบดแนน) 

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 เมตร -         -           - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานไทยนิยม หมูที่ 4 ตําบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สองหอง - บานโนนสะอาด หมูที่ 6 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 846 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง และติดตั้งปายชื่อโครงการ

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

11 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 930 เมตร -         -             -             499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานหวยคอ คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลโนนพะยอม - ตําบล และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กุดเพียขอม อําเภอชนบท 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน  และติดตั้งปายชื่อโครงการ 

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160  เมตร -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง  หนา 0.15  ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10069  บานหนองบัวนอย - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกระนวน - บานกุดทิง หมูที่ 4 ไมนอยกวา  800 ตร.ม.

ตําบลบานโนน  อําเภอซําสูง

จังหวัดขอนแกน

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 143 ม. -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนคอม - ตําบลภูผามาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 858 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

  

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,520 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองหวยไผ  หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,003 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 104 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย ขก ถ 10049 บานหนองโน - และปลอดภัย 728 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานทุงใหญ (ชวงบานกุดโงง) 

หมูที่ 3 ตําบลหนองโน 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 104 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกกลาง หมูที่ 5 และปลอดภัย 728 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน - แยกทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2322

(ตอนกระนวน - ทาคันโท)

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2322 และปลอดภัย 840.00  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนกระนวน-ทาคันโท) -  

บานโคกกลาง หมูที่ 5

ตําบลหนองโน-บานนาเลาะ หมูที่ 4

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก   สายบานโคกกลาง  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลหนองโน - บานคํามืด และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3  ตําบลบานฝาง  

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวง และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2039 - บานหวยโจด - 

บานโคกสะอาด หมูที่ 10 ตําบล

หวยโจด - บานศรีเวียงชัย หมูที่ 11

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานนาฝาย หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - แยกทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2039 

(ตอนน้ําพอง - กระนวน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเปน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวงคู หมูที่  6 ตําบลบานฝาง  และปลอดภัย 846  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - 

แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข

2322 (ตอนกระนวน-ทาคันโท)

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานฝางพัฒนา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 - บานหนองแวงเปง  และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบานฝาง  

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - 

แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 

2322 (ตอนกระนวน-ทาคันโท)

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานชัยเจริญ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลบานฝาง - และปลอดภัย 840  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 

ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานอนามัย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงใหญ - บานหนองแสง และปลอดภัย 852  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหวยโจด 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานเวียงแกว คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ - และปลอดภัย 846  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสะอาด หมูที่ 10 

ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานศรีเวียงชัย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงใหญ - และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโสกเสี้ยว หมูที่ 2 

ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานหนองโอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  ไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงใหญ และปลอดภัย ลูกรังขางละ  0.30 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน - บานโคกกลาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม

หมูที่ 4  ตําบลคําแมด  นอยกวา  840 ตารางเมตร

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานหนองแสง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที 4 ตําบลหวยโจด - และปลอดภัย 855.00  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกุงใหญ หมูที่ 1 

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานคําเจริญ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 หมูที่ 10 ตําบลหัวนาคํา และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานนาโปรง  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7  ตําบลหัวนาคํา และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน บานโคกสวาง 

หมูที่ 4 ตําบลหวยยาง  

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานคําเจริญ  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 - บานทาลาด หมูที่ 5 และปลอดภัย 840  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแกน - แยกทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2322 

(ตอนกระนวน-ทาคันโท)

32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 136 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานทาลาด หมูที่ 5 และปลอดภัย 816  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน

จังหวัดขอนแกน - บานโคกใหญ 

หมูที่ 13 ตําบลบัวเงิน 

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 - บานตอกเกี้ย หมูที่ 2 และปลอดภัย 850  ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลน้ําออม - บานผักหนามคํา 

หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงใหญ 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก บานหนองโก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองโก - บานนาเลาะ และปลอดภัย 840 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหนองโน 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานโนนราศรี คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 18 (คุมเกาบาท)-บานผักแวน และปลอดภัย 855 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลหนองโก - บานทรัพย
สมบูรณ หมูที่ 5 ตําบลดูนสาด

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก บานผักแวน หมูที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนราศรี หมูที่ 18 และปลอดภัย 850 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองโก - เขตเทศบาล

เมืองกระนวน  อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 141 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานหนองโกใหม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 17 ตําบลหนองโก - และปลอดภัย 846 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองโน หมูที่1 ตําบลหนองโน 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานศรีสุข หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองโก - บานโคกกลาง และปลอดภัย 855 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลหนองโน 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานแสนสุข หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยโจด - บานหนองโกใหม และปลอดภัย 850 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 17  ตําบลหนองโก 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายหวยยาง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยยาง - บานสนามชัย และปลอดภัย 850 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 เมตร ยาว 275 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานผักหนาม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ - และปลอดภัย 825 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานใหมชัยมงคล หมูที่ 19 

ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานผักหนามคํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงใหญ - และปลอดภัย 852 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองซา หมูที่ 6 

ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2322 และปลอดภัย 855 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนกระนวน-ทาคันโท) - 

บานโนนราศรี  หมูที่ 18 

ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท สาย กส 4039 บานนามูล - และปลอดภัย 850 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตอประดู-บานดูนสาด หมูที่ 1 

บานตอประดู หมูที่ 3 ตําบลดูนสาด 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน



3-16

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานตอประดู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลดูนสาด และปลอดภัย 850 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039 และปลอดภัย 855 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(กระนวน-หวยเม็ก) -

บานเวียงอินทร หมูที่ 3 

ตําบลน้ําออม   อําเภอกระนวน

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก   สายแยกทางหลวง  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทสาย ขก ถ 10049  และปลอดภัย 850 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองโน - บานทุงใหญ  

บานกุดโงง  หมูที่ 3 -  

บานนาเลาะ  หมูที่ 4  

ตําบลหนองโน  อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

48 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  -         -             -             500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก   สายบานผักหนาม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4  ตําบลหนองกุงใหญ - และปลอดภัย 840 ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโสกเสี้ยว  หมูที่  2 

ตําบลหวยโจด  อําเภอกระนวน 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

49 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 918 เมตร -         -          - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโสกนาดี หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก - บานโนนงาม หมูที่ 1 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

50 คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 เมตร ยาว 930 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไมตาย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,612 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

51 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร -         -          - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาแพง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

52 คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 926 เมตร -             -              - 497,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก 2013 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสูง หมูที่ 13 ตําบลนางาม และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,592 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน - (บดอัดแนน) 

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูมิ 

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,253 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานชีวังแคน  หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - ตําบลกุดเคา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,791 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

54 คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานบัว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลกุดเคา - บานหนองโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,796 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

55 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมูลตุน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,253 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลสวนหมอน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,791 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

56 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเขวา หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 630 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองขาม  หมูที่ 11 และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเคา  อําเภอมัญจาคีรี  -  ยาว 300 เมตร ยาวรวม 

ตําบลนาแพง  อําเภอโคกโพธิ์ไชย  930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา

4,612 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) 

57 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 928 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,602 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม  อําเภอมัญจาคีรี - (บดอัดแนน) 

เขตตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

58 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1  กวาง 5 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 500 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี ยาว 428 เมตร 

จังหวัดขอนแกน  ยาวรวม 928 เมตร สูงเฉลี่ย  

0.80 เมตร  หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา  4,602 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

59 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 928 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยแก หมูที่ 12 - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทาเยี่ยม หมูที่ 10 และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,602 ลบ.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง - ตําบลคอนฉิม (บดอัดแนน) 

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

60 คาขุดเจาะบอบาดาล  พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -         -             -             250,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ขนาด ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองกุง หมูที่ 3  ตําบลขนวน อยางเพี่ยงพอ พลังงานแสงอาทิตยไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน 2,400 วัตตพรอมติดตั้งเครื่อง อยางเพียงพอ

สูบน้ําไฟฟาแบบมอรเตอรจมน้ํา  

ขนาดมอเตอร 1.5  แรงมา



3-22

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

61 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดไมนอยกวา 2,400 วัตต  -  -  - 250,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตรและ น้ําใชในการเกษตร และขุดเจาะบอบาดาล ขนาด ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาล  บานภูผามาน อยางเพี่ยงพอ 6 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 1 ตําบลภูผามาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา อยางเพียงพอ

อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน ขนาดไมนอยกวา  1.5 แรงมา 

62 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเตา  หมูที่ 3   คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2   อําเภอบานแฮด 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

63 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเตา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

64 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 813 เมตร -             -              - 419,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยมวง หมูที่ 5  ( เสนขาง คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วัดชัยมงคล) ตําบลหนองแซง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - 4,293 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

เขตติดตอตําบลดอนกลาง 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 176 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทุงแค  หมูที่ 9   ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เพ็กใหญ - ทางหลวงหมายเลข 4076 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายเมืองพล - แวงนอย อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน

66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานถนนงาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลตําบลโนนศิลา - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

67 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหวา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 

68 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานน้ําซับ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 เมตร ยาว 730 เมตร -             -              - 200,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

โคกใหญ หมูที่ 5 ตําบลกานเหลือง และปลอดภัย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตรลูกรัง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 580 ลบ.ม. 

69 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานพระบุ หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร -             -              - 450,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ตําบลพระบุ - บานโตน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,645 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  (บดอัดแนน) 

70 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโตน หมูที่ 9 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,012 เมตร -             -              - 420,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ตําบลบานโตน - บานทางาม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,275 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

71 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองผือ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร -             -              - 496,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลทุงโปง - ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,225 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ความยาวรวม 2,575 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,993 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  

72 ปรับปรุงถนนลาดยางเปน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 33 เมตร -             -              - 200,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวก ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2039 - บานหวยโจด 231 ตร.ม. 

(ชวงบานหวยโจด) หมูที่ 3

ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

73 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร -             -              - 500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหอย  หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลจระเข - บานเหมือดแอ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7,16 ตําบลบานเม็ง 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

74 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1  กวาง 5 เมตร  ยาว  -             -              - 500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองเม็ก หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก 480 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนศิลา หมูที่ 10 ตําบลบานกง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร  ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ขก 2079 เชื่อมตําบลกุดขอนแกน ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร ยาว 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

รวมความยาว 1,410 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

732 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 163 เมตร -             -              - 500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2  ขางรานศิริพรการยาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 815 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหัวหนอง   หมูที่ 10 

เขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง - 

บานโนนสงา หมูที่ 9 ตําบลคํามวง  

อําเภอเขาสวนกวาง  

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

76 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด - คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2246 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  10,934 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 

77 คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 926 เมตร -             -              - 497,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,592 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

78 คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 928 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,602 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

79 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 930 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพ็ก - ตําบลคําแคน และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,612 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

80 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 930 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานนาจานเหนือ และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,612 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลหนองแปน (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

81 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานธาตุ หมูที่ 5 ตําบลบานไผ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ และปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 840 ตร.ม. 

82 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -             -              - 499,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองแวงไร หมูที่ 8 ตําบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 อําเภอบานไผ - ตําบลหนองแซง และปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  845 ตร.ม.

83 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 109 เมตร -             -              - 380,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานปากลวย (ชวงที่ 2) หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนคอม - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 654 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

84 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 143 เมตร -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนคอม (ชวงที่ 2) หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนคอม - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 858 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

85 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 894 เมตร  -             -              - 498,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขามปอม หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานลาน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 3,160 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2301 อําเภอบานไผ (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

86 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 711 เมตร -             -              - 497,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหลักดาน หมูที่ 6 ตําบลวังหิน - คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 3,011 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

87 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานวังหิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร -             -              - 489,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลสระแกว - ตําบลวังมวง คมนาคมที่สะดวก ชนิด 3 ชองทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

88 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,135 เมตร -             -              - 450,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองน้ําขุนใต หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหันปาปอ  อําเภอโนนศิลา หินคลุกไมนอยกวา 590 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 

89 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 3 เมตร -             -              - 244,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขอนสัก หมูที่ 4 ตําบลโนนศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร, ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 2  อําเภอโนนศิลา และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ยาว 200 เมตร 

งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ

ทั้งสองชวง หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งสองชวง

ไมนอยกวา 320 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

90 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้ว  -  -  - 500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร ความลึกไมนอยกวา  60 เมตร ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จํานวน 2 จุด ภายในตําบลบานโคก อยางเพี่ยงพอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย  รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 2,400 วัตต พรอม อยางเพียงพอ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาดมอเตอร

1.5 แรงมา  

91 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดไมนอยกวา 2,400 วัตต  -  -  - 250,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

อาทิตย (โซลาเซลปม) และขุดเจาะ น้ําใชในการเกษตร และขุดเจาะบอบาดาลขนาดทอ  ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บอบาดาล ภายในบานสวางโนนสูง อยางเพี่ยงพอ 6 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา อยางเพียงพอ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา

92 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดไมนอยกวา 2,400 วัตต  -  -  - 250,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

อาทิตย  และขุดเจาะบอบาดาล น้ําใชในการเกษตร และขุดเจาะบอบาดาล ขนาดทอ ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหวยเตย หมูที่ 7 ตําบลหวยมวง อยางเพี่ยงพอ 6 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา อยางเพียงพอ

ขนาดไมนอยกวา  1.5 แรงมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

93 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดไมนอยกวา 2,400  วัตต  -  -  - 250,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

อาทิตย (โซลาเซลปม) และขุดเจาะ น้ําใชในการเกษตร และขุดเจาะบอบาดาล ขนาดทอ ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บอบาดาล ภายในบานนาน้ําซํา อยางเพี่ยงพอ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 5 ตําบลภูผามาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา อยางเพียงพอ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดไมนอยกวา  1.5 แรงมา

94 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานสามหมอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 5 เมตร ยาว 827 เมตร -         -           - 383,000       -                  ความพึงพอใจ  -มีลานเอนกประสงค สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอ สถานที่ในการ หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน และ

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน – ดําเนินกิจกรรม ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ประชาชนไดใช

ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค รวมกัน 413.50 ลบ.ม. (บดอัดแนน) ประโยชนรวมกัน

จังหวัดชัยภูมิ 

95 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,358 เมตร -         -          -          400,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

แผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,018 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

96 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 930 เมตร -         -           - 500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลโนนทอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานตลาดนอย ตําบลโนนสะอาด และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 465 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

97 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 845 เมตร -             -              - 500,000       -                     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนสะอาด และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 4,191 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

98 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานเสือเฒา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ – และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังมวง อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน 

99 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -             -              - 500,000       -                     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานดอนหมากพริก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแคนเหนือ – ตําบลหนองน้ําใส และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา 1,184 ตร.ม.

100 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 135 เมตร -             -              - 400,000       -                     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานโคกโก หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แคนเหนือ อําเภอบานไผ – ตําบล และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขามปอม อําเภอเปอยนอย ลาดยางไมนอยกวา 945 ตร.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

101 กอสรางถนนลูกรัง สายบานหัวบึง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 923 เมตร หนา -         -             -             499,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานฝาง - บานเขื่อน คมนาคมที่สะดวก 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลบานเหลา และปลอดภัย ไมนอยกวา 996 ลบ.ม.(บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และดินถมหนาเฉลี่ย 0.22 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

1,267 ลบ.ม.  (บดอัดแนน)

102 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร มีไหลทางกวางขางละ -             -              - 450,000       -                     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานละวา หมูที่ 6 , คมนาคมที่สะดวก 0.50 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุก ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลเมืองเพีย - และปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ยาว 156 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนขา หมูที่ 4 ตําบลหัวหนอง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 1,092 ตร.ม.

103 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานแคนเหนือ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 43 เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแคนเหนือ – ตําบลบานลาน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

1,168 ตร.ม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

104 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร -             -              - 500,000       -                     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองสะแบง หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยแก อําเภอชนบท - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ 6,336 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

105 ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร -         -          - 500,000       -                 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองสระ หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเม็ก หมูที่ 5 ตําบลบานกง - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท ขก 2079 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

106 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองกุง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -          - 500,000       -                 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 - บานเม็ง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,150 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2187 ตําบลหนองเรือ ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

รวมความยาว 1,360 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

107 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร -         -          - 500,000       -                 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองนางวงษ หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ปาสงวนภูเม็ง ตําบลยางคํา และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท 644 ลบ.ม.  (เกลี่ยเรียบ)

ขก 2013 เชื่อมเขตตําบลปามะนาว

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

108 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,245 เมตร -         -             -             499,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองน้ําขุนเหนือ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง หินคลุกไมนอยกวา 647 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน   (เกลี่ยเรียบ) 

109 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร -         -             -             499,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองแวงไร หมูที่ 8 ตําบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานภูเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลภูเหล็ก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 12,000 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนแต หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

111 ปรับปรุงขยายไหลถนน ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดพื้นที่ขยายไหลคอนกรีต -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ชนบท สาย ขก ถ 10069 บาน คมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็กไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองบัวนอย - บานกระนวน และปลอดภัย 669.50 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กม.0+080-0+263 บานกระนวน 

หมูที่ 1 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง  

จังหวัดขอนแกน

112 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 199 เมตร -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน หมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2322 (ตอนกระนวน-ทาคันโท) -บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 796 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลหวยยาง 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน หมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2039 (ตอนกระนวน-หวยเม็ก) - บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เวียงอินทร หมูที่ 3 ตําบลน้ําออม อําเภอ

กระนวน จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 

114 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - 500,000        - ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโก หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโก - บานนาเลาะ หมูที่ 4 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน



3-38

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

115 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งระบบ เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร ความลึก 100 เมตร จํานวน 1 บอ ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโคกใหญ หมูที่ 7 ตําบลหวยยาง อยางเพี่ยงพอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไมนอยกวา รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 1,500 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา อยางเพียงพอ

ปมบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC/DC 

Brushless 1500W 192V (2HP) 

116 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมหอถังสูง เพื่อใหเกษตรกรมี บอบาดาลเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -         -             -             500,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ที่สาธารณประโยชนบานโคกกลาง น้ําใชในการเกษตร ความลึก 70 เมตร จํานวน 1 บอ ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 ตําบลหวยยาง อําเภอกระนวน อยางเพี่ยงพอ พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless อยางเพียงพอ

1500W 192V (2HP) หอถังสูง 

6 เมตร 

117 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,835 เมตร -         -             -             371,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 16 ตําบลน้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลสะอาด และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,458 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

118 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             249,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองแวงไร หมูที่ 8 ตําบลในเมือง - คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองรูแข หมูที่ 5 ตําบลภูเหล็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 6,000 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

119 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,245 เมตร -         -             -             499,000       -                     ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองน้ําขุนเหนือ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานปาปอ หมูที่ 1 ตําบลปาปอ หินคลุกไมนอยกวา 647 ลบ.ม.

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)

120 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร -         -             -             499,000       -                  ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานเกาขาม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ  1 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน หมูที่ 2 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 1,288 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

121 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 952 เมตร -         -          - 499,000       -                 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานหนองปลาซิว คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 0.5 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลภูหาน - ตําบลซํายาง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม.

122 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 198  เมตร -         -          - 500,000       -                 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากบานพระบาทโนนคูณ หมูที่ 8  คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู – ตําบลหนองกุงธนสาร และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  1,584 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

123 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 198  เมตร -         -          - 500,000       -                 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากบานโคกสหกรณ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร – ตําบลทุงชมพู และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  1,584 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา -         -          -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานซําภูทองเหนือ หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยมวง - ทถ ขก ถ 10006 อําเภอ และปลอดภัย ไมนอยกวา 832 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

125 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ขยายพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก -         -          -  - 900,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทาขาม หมูที่ 4 - บานปากลวย คมนาคมที่สะดวก กวางขางละ 0.60 เมตร ยาว 84 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโนนคอม อําเภอ และปลอดภัย เมตร พรอมติดตั้งเสา คสล.และ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูผามาน จังหวัดขอนแกน ราวสะพานเหล็ก ทั้งสองขาง

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเซินใต หมูที่ 3 ตําบลโนนคอม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร -         -          -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานผาน้ําทิพย หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยมวง - ตําบลภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยซอ หมูที่ 9 ตําบลหวยมวง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

129 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  เมตร  ยาว  2,095 เมตร -         -             -              - 7,800,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตบานหนองกุง  หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขนวน  อําเภอหนองนาคํา - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ  อําเภอภูเวียง 12,570 ตารางเมตร

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

130 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 1,930.00 ม.  -    -  -  - 6,908,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานคําบอน หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. ไหลทางขางละ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานจระเขสงเคราะห ตําบลทุงโปง ไมนอยกวา 13,510.00 ตร.ม. 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

131 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม.ยาว 1,750.00 ม.  -    -  -  - 350,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสวาง หมูที่ 10 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - ตําบลกุดน้ําใส และปลอดภัย บดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 1,312.50 ลบ.ม. 

132 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.50 ม.ยาว 3,570.00 ม.  -    -  -  - 499,800           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทุงโปง หมูที่ 10 ตําบลทุงโปง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - บานโคกน้ําเกลี้ยง และปลอดภัย บดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลเขื่อนอุบลรัตน 1,874.25 ลบ.ม. 

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

133 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม.ยาว 285.00 ม.  -    -  -  - 484,500           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานกุดเชียงมี หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,425.00 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน

134 โครงการซอมแซมผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม.ยาว 2,300.00 ม. -             -              - -                 446,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แบบบดอัดแนน บานขุนดาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลบานดง และปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน-บานกุด 11,500.00 ตร.ม.

กระหนวน หมูที่ 3 ตําบลนาคํา 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

135 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 9,630.00 ม.  -    -  -  - 31,292,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานนิคม หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. ไหลทางขางละ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานบอ ตําบลบานดง ไมนอยกวา 67,410.00 ตร.ม. 

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

136 โครงการซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม. ยาว 277.00 ม. -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลทคอนกรีต บานโนนเจริญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8  ตําบลศรีสุขสําราญ และปลอดภัย ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน - ตําบลเขา ไมนอยกวา 1,662.00 ตร.ม.

สวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน

137 โครงการซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม. ยาว 277.00 ม. -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลทคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทาพระยาณรงค หมูที่ 4 และปลอดภัย ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลศรีสุขสําราญ-บานหนองไหล ไมนอยกวา 1,662.00 ตร.ม.

หมูที่ 4 ตําบลนาคํา 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

138 โครงการซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 277.00 ม. -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลทคอนกรีต บานศาลาดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลศรีสุขสําราญ และปลอดภัย ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน - ตําบลดงเมืองแอม ไมนอยกวา 1,662.00 ตร.ม.

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

139 โครงการซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม.ยาว 330.00 ม. -         -           - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลทคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสําราญเหนือ หมูที่ 10 และปลอดภัย ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลศรีสุขสําราญ  ไมนอยกวา 1,650.00 ตร.ม.

อําเภออุบลรัตน - ตําบลนางิ้ว 

อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน

140 โครงการซอมแซมผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม.ยาว 2,500.00 ม. -         -           - -             485,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แบบบดอัดแนน บานศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลศรีสุขสําราญ - และปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน 12,500.00 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

141 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 ม.ยาว 5.00 ม.  -    -  -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ขามลําหวยบานบอ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ชนิด 4 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

142 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานสําโรง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11  ตําบลบานขาม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง - บานโคกใหม 860 ตร.ม. พรอมติดตั้ง

หมูที่ 6 ตําบลบานโนน ปายชื่อโครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

143 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

กรีตเสริมเหล็ก สายบานเหลาใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลบานขาม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง-บานดงซํา หมูที่ 7 860 ตร.ม. พรอมติดตั้ง

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง ปายชื่อโครงการจํานวน 1 ปาย

จังหวัดขอนแกน

144 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร -         -           - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และปลอดภัย ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนขอนแกน - อุดร) บานแสง คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. 

จันทร หมูที่ 9 ตําบลกุดน้ําใส - พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

เชื่อมตําบลมวงหวาน จํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

145 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 125 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหวยโจด หมูที่ 4 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดน้ําใส-เชื่อมตําบลสะอาด 750 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โครงการจํานวน 1 ปาย

146 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท ขก ถ 10055 สายแยก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทล.2 - บานวังชัย บานวังชัย 856 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

หมูที่ 1 ตําบลวังชัย  โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน

147 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร -             -              - -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท ขก ถ 10055 สายแยก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทล.2 - บานวังชัย บานวังชัย 856 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

หมูที่ 2 ตําบลวังชัย โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 



3-48

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

148 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 212 เมตร -         -           - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร มีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท ขก ถ 10055 สายแยก และปลอดภัย ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทล.2 - บานวังชัย บานวังชัย คอนกรีตไมนอยกวา 848 ตร.ม. 

หมูที่ 6 ตําบลวังชัย พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ปาย

149 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท ขก ถ 10055 สายแยก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทล.2 - บานวังชัย บานวังเกิ้ง 856 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

หมูที่ 4 ตําบลวังชัย โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

150 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 212 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร มีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039 และปลอดภัย ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนน้ําพอง - กระนวน) - คอนกรีตไมนอยกวา 848 ตร.ม. 

บานนาคู หมูที่ 3 ตําบลหนองกุง พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ปาย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

151 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนน้ําพอง - กระนวน) บาน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

นาฝาย หมูที่ 8 ตําบลหวยโจด โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

152 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -         -           - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039 และปลอดภัย ขางละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนน้ําพอง - กระนวน) คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. 

บานโสกแสง หมูที่ 11 พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จํานวน 1 ปาย

จังหวัดขอนแกน

153 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร -         -           - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท สาย ขก 4030 - และปลอดภัย ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโสกแสง หมูที่ 4 คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ปาย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

154 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท สาย ขก 4030 - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานนาเรียง หมูที่ 9 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง โครงการจํานวน 1 ปาย

จังหวัดขอนแกน

155 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนขอนแกน - อุดร)  บานโนน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

พยอม (คุมบานลอ) หมูที่ 5 โครงการจํานวน 1 ปาย

ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน 

156 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2109  (เขื่อน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อุบลรัตน - บานคําแกนคูณ) บาน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

ปนน้ําใจ หมูที่11 ตําบลมวงหวาน โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

157 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -         -          - -             495,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนขอนแกน - อุดร) สายขนาน 850 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

คลองชลประทาน บานคําแกนคูณ  โครงการจํานวน 1 ปาย

หมูที่ 12 เชื่อมตําบลกุดน้ําใส 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

158 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -         -          - -             495,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานสระแกว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14  (วัดถ้ําเสือ) ตําบล และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มวงหวาน ใชประโยชนรวมกัน 850 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

เชื่อมตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน โครงการจํานวน 1 ปาย

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

159 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2109  (เขื่อน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อุบลรัตน - บานคําแกนคูณ) บาน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

คําใหญ หมูที่ 9 ตําบลมวงหวาน โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง ใชประโยชนรวมกัน 

เชื่อมตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน  

จังหวัดขอนแกน

160 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ รกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานโคกใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 ตําบลบัวเงิน อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

น้ําพอง - บานทาลาด หมูที่ 5 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน โครงการจํานวน 1 ปาย

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

161 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานคําตานา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กระนวน - บานโคกใหญ หมูที่ 13 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง โครงการจํานวน 1 ปาย

จังหวัดขอนแกน

162 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานเพี้ยฟาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง - บานฝาง หมูที่ 1 856 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน โครงการจํานวน 1 ปาย

จังหวัดขอนแกน

163 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานศรีภูธร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลบานฝาง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน - บานเพี้ยฟาน 856 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

หมูที่ 14 ตําบลบัวเงิน โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

164 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานหัวหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลบานฝาง  อําเภอ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กระนวน - บานโคกใหญ 856 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

หมูที่ 13 ตําบลบัวเงิน โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

165 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานโสกมวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลพังทุย-บานเพี้ยฟาน  และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลบัวเงิน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โครงการจํานวน 1 ปาย

166 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานดงเรือ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - บานหนองแวงดง  และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลบัวเงิน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โครงการจํานวน 1 ปาย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

167 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานหินลาด  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 - บานนาขาม หมูที่ 6 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพังทุย - บานคําบอน 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

หมูที่ 8 ตําบลบัวเงิน โครงการจํานวน 1 ปาย

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

168 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก สายบานคําจั่นเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 15 ตําบลบัวเงิน - บานนาคู และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลหนองกุง 860 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โครงการจํานวน 1 ปาย

169 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,075 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกานเหลือง หมูที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหญาคา หมูที่ 13 ตําบล และปลอดภัย หนา 1.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กานเหลือง - ทางหลวงสาย 2199 หินคลุกไมนอยกวา 599 ลบม.

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

170 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,075 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกใหญ หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กานเหลือง - สามแยกถนนลาดยาง และปลอดภัย หนา 1.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานน้ําซับ ตําบลแวงนอย หินคลุกไมนอยกวา 599 ลบม.

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

171 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากทางหลวงชนบทสายบานวังหวา คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหนองแซง - บานแฮด หมูที่ 1 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

172 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขอนสัก หมูที่ 6 ตําบลหนองแซง คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมเขตติดตอตําบลดอนกลาง ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

173 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขอนสัก หมูที่ 6 ตําบลหนองแซง คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานแฮด - ตําบลภูเหล็ก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน)

174 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเตา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง - บานวังหวา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลบานแฮด ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

175 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเล็บเงือก หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสําราญ - ตําบลบานแฮด และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

176 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยมวง หมูที่ 5 (จากทิศเหนือ) คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบล ลบ.ม. (บดอัดแนน)

เขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

177 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากทางหลวงชนบทสายบาน คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังหวาถึงบานหนองแซง - บาน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยมวง หมูที่ 5 ตําบลหนองแซง ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

178 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองกระหนวน หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลบานแฮด ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน



3-59

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

179 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองกระหนวน หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเม็ก หมูที่ 3 ตําบล และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดิน ลบ.ม. (บดอัดแนน)

หมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน

180 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

181 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเกษตรกาวหนา หมูที่ 22 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

182 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเม็ก หมูที่ 3  ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองแวง หมูที่ 17 ตําบลทาพระ ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

183 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเม็ก หมูที่ 3  ตําบล คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูที่ 8,11 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน 

184 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสําราญ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน



3-61

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

185 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 196 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยมวง หมูที่ 5 ตําบลหนองแซง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 784 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม 

186 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -             -              - -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกนประดู หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอบานโนนคูณ หมูที่ 4 (บดอัดแนน)

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  

จังหวัดขอนแกน

187 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,620 เมตร -         -           - -             362,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกนประดู หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - เขตติดตอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,287 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

188 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาหมอ  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอบานทาศาลา หมูที่ 2 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

189 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาหมอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอบานโนนตุน หมูที่ 3 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

190 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินเหิบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -             -              - -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอพระยืน - เขตติดตอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

191 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานศิลาทิพย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขตติดตอตําบลปามะนาว และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

192 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานศิลาทิพย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -             -              - -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตติดตอบานคํานอย หมูที่ 4 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

193 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาสาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -             -              - -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลพระยืน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท ขก 2017 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

194 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาสาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลพระยืน - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานบอทอง หมูที่ 6 ตําบลขามปอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

195 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -             -              - -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062  อําเภอพระยืน (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

196 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -             -              - -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอบานหนองคลองใหญ หมูที่ 7 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

197 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนบอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -             -              - -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอตําบลปามะนาว และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

198 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองคู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอบานหนองคลองนอย และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

199 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลหนองแปน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - บานชีกกคอ หมูที่ 7,13 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

200 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 4008 อําเภอ (บดอัดแนน)

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

201 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

บานทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

202 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดงเค็ง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลทาศาลา อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - เขตติดตอบานปามวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลโคกสําราญ (บดอัดแนน)

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

203 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สวนปา ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไห  หมูที่ 1  และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน   อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

204 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดอนพันชาด หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอบานหนองหวาย หมูที่ 6 (บดอัดแนน)

ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท

จังหวัดขอนแกน

205 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเขวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

แผนดินหมายเลข 229 อําเภอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

206 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอบานโนนสวาง หมูที่ 7,13 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

207 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

หนองแปน - เขตติดตอบานทาสวรรค และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,776 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน)

อําเภอบานมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

208 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

หนองแปน - เขตติดตอบาน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

209 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 11 ตําบลหนองแปน - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ติดตอบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

210 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตติดตอบานดงเค็ง หมูที่ 5 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

211 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

หนองแปน - เขตติดตอบานทาสวรรค และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

212 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

 หมูที่ 8 ตําบลสวนหมอน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

213 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

โนนแสนสุข หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

214 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนเงิน หมูที่ 13 ตําบลบานหวา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,518 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

215 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองโพธิ์ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลหนองแวง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พระยืน - บานนิคม หมูที่ 8 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,518 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

216 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโตน หมูที่ 9 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ตําบลบานโตน - บานใหมชัยพร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,518 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

217 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลนางาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2284 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

218 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขามปอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 12 ตําบลสวนหมอน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

219 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

เขตติดตอบานชีวังแคน หมูที่ 13 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

220 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

พันชาด หมูที่ 3 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

221 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2062  อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

222 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดตอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานคําแคนเหนือ หมูที่ 2 (บดอัดแนน)

ตําบลคําแคน  อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

223 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เหนือ หมูที่ 6 ตําบลทาศาลา - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ติดตอบานโนนคุต หมูที่ 8 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

224 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขตติดตอตําบลนาแพง อําเภอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

225 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาผุ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร -         -             -             -                 425,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลสวนหมอน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,510 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

226 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโจด หมูที่ 5 ตําบลนาขา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

227 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลสวนหมอน - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

228 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สวนปา ตําบลโพนเพ็ก - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-74

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

229 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทาศาลา หมูที่ 2 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

230 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

โนนแสนสุข หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน - เขตติดตอตําบลทาศาลา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

231 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองแปน หมูที่ 9,12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน - เขตติดตอตําบลทาศาลา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

232 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

หนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

233 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองแปน หมูที่ 9,12 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน - เขตติดตอบานสวาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลสวนหมอน (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

234 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หลวงชนบทหมายเลข 4008 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาครี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

235 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลสวนหมอน - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,776 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

236 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาดู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลคําแคน - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองสองหอง หมูที่ 14 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

237 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

หนองแปน - เขตติดตอบาน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน)

อําเภอบานมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

238 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

เขตติดตอบานทาสวรรค หมูที่ 7 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

239 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนพันชาด หมูที่ 3 ตําบล และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

240 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานคําคันโซ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,773 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเตา อําเภอบานแทน (บดอัดแนน)

จังหวัดชัยภูมิ

241 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - เขตติดตอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานนาฮี  หมูที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

242 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสํานัก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

โนนพยอม หมูที่ 10 ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

243 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

วิเวกธรรม บานหนองหญาปลอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทสาย 3115 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

244 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

245 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ดอนพันชาด หมูที่ 3 - บานโนนสํานัก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน เชื่อม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

246 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานกอก หมูที่ 3 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

247 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

248 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนงิ้ว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - เขตพื้นที่สวนปา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

249 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนบอ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอพระยืน (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

250 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานปาสาน หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองคู หมูที่ 5 ตําบลพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว (บดอัดแนน) 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

251 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดอนพันชาด หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

252 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหินกอง หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

253 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาลอม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2062 อําเภอพระยืน (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

254 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - เขตพื้นที่สวนปา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

255 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาสวรรค หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - บานหวยหินเกิ้ง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

256 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานโนนเขวา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลสวนหมอน (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

257 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกนประดู หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน 

258 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานคําแคนเหนือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน



3-83

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

259 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหัวชาง หมูที่ 8,13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ทางหลวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 4008 (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

260 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานหนองบัวเย็น และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลนาขา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

261 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานพระยืน หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

262 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานเหลากกหุง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลสวนหมอน (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

263 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานศิลาทิพย หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน  อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนคูณ หมูที่ 4  ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน

264 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนบอ หมูที่ 15 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานพระยืน หมูที่ 1 ตําบลพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

265 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวนากลาง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ตําบลหนองแปน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

266 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานหนองตอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

267 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข  4008 - บานทาสวรรค และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11  ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

268 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหินเหิบ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน) 

 จังหวัดขอนแกน

269 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

270 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานปาหมอ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

271 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาจาน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานทาสวรรค และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

272 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาศาลา หมูที่ 2,10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

273 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานพระยืน หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,024 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - บานบอแก  และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11  ตําบลขามปอม ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

274 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาสวรรค หมูที่ 11 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวนากลาง หมูที่ 9 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา - เขตพื้นที่สวนปา (บดอัดแนน)

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

275 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหินเหิบ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

276 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาจานเหนือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

277 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานหวายหลึม หมูที่ 10 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

278 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกนประดู หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - ตําบลขามปอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

279 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 229 - บานเขวา หมูที่ 9 - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองขาม หมูที่ 11 ตําบลกุดเคา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

280 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองคู หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

281 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาเกษม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานหนองไฮ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

282 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขุมดิน หมูที่ 16 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินกอง หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

283 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานปาสาน หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - บานบอทอง หมูที่ 6 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

284 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกอก หมูที่ 3,14 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

285 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานหัวนาเหนือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

286 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองแปน หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไห หมูที่ 1 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

287 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสวาง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - เขตตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

288 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโจด หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองขามพัฒนา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลคําแคน (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

289 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองขามพัฒนา หมูที่ 13 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

290 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวาง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - เขตพื้นที่สวนปา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

291 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไฮ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข ขก 3115   (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

292 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโน หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหลุบคา หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลชนบท (บดอัดแนน) 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

293 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

294 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนแสนสุข หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - บานทาสวรรค และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

295 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวายหลึม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานโคกสูงเหนือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลนางาม (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

296 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานเขวา คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 15 ตําบลกุดเคา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

297 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานโคกสูง คมนาคมที่สะดวก 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลนางาม - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 518 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัวเย็น หมูที่ 11 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี ยาวรวม 918 เมตร หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

298 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานโสกน้ําขุน คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

299 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานหินแตก คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี  และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

300 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานหนองไมตาย คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลนาขา - บานเสาเลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลนางาม 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

301 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานหนองไห คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14 ตําบลหนองแปน - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พื้นที่สวนปา  ตําบลโพนเพ็ก  4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

302 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานกุดขอนแกน คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลคําแคน - บานบูรณะ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลโพนเพ็ก 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

303 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอบานชีกกคอ หมูที่ 7 (บดอัดแนน) 

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

304 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานโนนแสนสุข คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 - บานนาจาน  หมูที่ 11 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

305 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานทาเกษม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 บานคําแคนใต  หมูที่ 1  และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน  อําเภอมัญจาคีรี - (บดอัดแนน) 

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน

306 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานเหลาเหนือ คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 - บานหนองสองหอง หมูที่ 14  และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

307 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหลุบคา หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนพะยอม หมูที่ 6 (บดอัดแนน) 

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแกน

308 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานปาผุ หมูที่ 4 - บานกอก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14 ตําบลสวนหมอน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

309 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงการเกษตร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก บานปาผุ หมูที่ 4 (บดอัดแนน)

ตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

310 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวนากลาง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - บานขามปอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 15 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

311 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนตุน หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

312 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร -         -             -             -                 394,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคํานอย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,403 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

313 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกงครอ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหัวหวย หมูที่ 12 ตําบลนาขา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

314 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 4 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองสองหอง หมูที่ 14 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ ไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

จังหวัดชัยภูมิ (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

315 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแกงครอ หมูที่ 2 ตําบลนาแพง ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

316 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวายหลึม หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานเหลาเหนือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

317 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาศาลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลทาศาลา - เขตติดตอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,765 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

318 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขาม หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - บานโพนเพ็ก และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

319 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาฮี หมูที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

320 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนคุต หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานไสไก หมูที่ 1 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ยาว 1,328 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,228 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

321 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกนประดู หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,236 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,236 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

322 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานโนนคูณ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

323 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหินแตก หมูที่ 7 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนางาม หมูที่ 12 ตําบลนางาม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก (บดอัดแนน) 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน



3-105

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

324 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานไสไก หมูที่ 1 ตําบลทาศาลา - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)  

325 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกงครอ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแจงทับมา หมูที่ 10 (บดอัดแนน) 

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

326 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวเย็น หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานเหลาเหนือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลนางาม (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

327 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี  - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร  หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

328 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

329 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเหลากกหุง หมูที่ 7 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเขวา หมูที่ 6 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

330 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนคูณ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

331 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานขุมดิน หมูที่ 16 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

332 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนพันชาติ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานเสาเลา หมูที่ 9 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

333 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแจงทับมา หมูที่ 10 ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

334 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนางาม หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

335 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานไสไก หมูที่ 1 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,428 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามปอม หมูที่ 15 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

336 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไฮ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานทาเกษม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลคําแคน 909 ลบ.ม. และดินถม

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

337 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานคําคันโซ หมูที่ 6 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

338 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองขามพัฒนา หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานหนองบัวเย็น และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 16 ตําบลนาขา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

339 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวหวย หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหินแตก  หมูที่ 7 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

340 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 (บดอัดแนน) 

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

341 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนพันชาติ หมูที่ 17 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานดอนยูง หมูที่ 8 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

342 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาสวรรค หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลโคกสําราญ (บดอัดแนน) 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

343 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดงเค็ง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอบานปามวง หมูที่ 9 (บดอัดแนน) 

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน

344 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 บานไสไก หมูที่ 1 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาศาลา - บานโนนสวาง (บดอัดแนน) 

หมูที่ 13 ตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

345 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขามปอม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานโนนตุน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลทาศาลา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

346 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 บานโนนคุต และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 - บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 (บดอัดแนน) 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

347 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก. 2013 (บดอัดแนน)

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

348 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก. 2013 บานโคกสูงเหนือ หมูที่ 13 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม - บานหนองบัวเย็น 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

หมูที่ 16 ตําบลนาขา 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 

2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

349 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเหลาเหนือ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานเหลาใหญ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลนาขา (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

350 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหินกอง หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - บานสงแดง หมูที่ 4 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-114

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

351 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี  และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  - เขตตําบล 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย

หนองสังข  อําเภอแกงครอ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

จังหวัดชัยภูมิ ไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

352 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานปาดู  หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน -  ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

353 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานโนนคุต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-115

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

354 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวาง หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลทาศาลา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

355 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-116

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

356 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโจด หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลาใหญ หมูที่ 14 ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

357 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองตอ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลโพนเพ็ก 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-117

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

358 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

359 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองแปน หมูที่ 9 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไห หมูที่ 1 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-118

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

360 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแจง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

361 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวเย็น หมูที่ 16 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลาใหญ หมูที่ 9 ตําบลนาขา - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-119

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

362 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยแลง หมูที่ 7 - บานปาดู คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8  ตําบลคําแคน - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

363 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําคันโซ หมูที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบลคําแคน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-120

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

364 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคํานอย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

365 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาศาลา หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

366 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานหนองบัวเย็น และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 16 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน



3-121

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

367 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

368 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาสวรรค หมูที่ 11 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระบุ 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

369 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหลุบคา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี -  และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลโนนพะยอม 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

370 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองขาม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลโนนพะยอม 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-123

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

371 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขุมดิน หมูที่ 16 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหันหมูที่ 13 ตําบลกุดเคา - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

372 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 



3-124

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

373 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนแสนสุข หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ทางหลวง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 4008 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 

374 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานเหลาใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลนาขา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)



3-125

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

375 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแจง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

376 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 4 - บานเสาเลา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

377 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําแคนเหนือ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี  - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-126

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

378 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาเกษม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานหนองหญาปลอง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก 302 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 842 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

379 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานไสไก หมูที่ 1 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

  -  ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร  หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา  2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-127

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

380 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองมวง หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

381 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองแปน หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตติดตอตําบลเมืองเพีย 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-128

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

382 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

383 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองขามพัฒนา หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 



3-129

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

384 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนงาม หมูที่ 2 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรัง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน - ไมนอยกวา  902 ลบ.ม. 

เขตตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร 

จังหวัดชัยภูมิ หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

385 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนอยกลาง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-130

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

386 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัว หมูที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนแกนเทา หมูที่ 6 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

387 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโสกน้ําขุน หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-131

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

388 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - บานเหลาใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลนาขา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

389 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-132

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

390 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวเย็น หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลนางาม 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

391 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-133

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

392 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําแคนใต หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - บานหนองหญาปลอง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 

393 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเหลาเหนือ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ตําบลนาขา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-134

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

394 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนางาม หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก. 2013 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

395 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก. 3010 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-135

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

396 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัน หมูที่ 13 ตําบลกุดเคา - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

397 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคํานอย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-136

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

398 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยฮวก หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

399 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก. 3010 - บานหนองบัวเย็น และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลนาขา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-137

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

400 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองขาม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 

401 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาสวรรค หมูที่ 7,11 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - เขตพื้นที่สวนปา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน) 



3-138

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

402 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสูงเหนือ หมูที่ 13 - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนางาม หมูที่ 5 ตําบลนางาม  และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

403 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขุมดิน หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก ยาว 650 เมตร ลูกรังหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - และปลอดภัย 0.20 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร  

จังหวัดขอนแกน ยาว 186 เมตร ลูกรังหนา 

0.20 เมตร ยาวรวม 836 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-139

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

404 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร -         -             -             -                 298,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเหลาใหญ หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา - บานหนองขามพัฒนา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลคําแคน 540 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 1,320 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)

405 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 300 เมตร ลูกรังหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนางาม - บานหวยแลง หมูที่ 7 และปลอดภัย 0.20 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 

0.20 เมตร ยาวรวม 840 เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 

0.40 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)



3-140

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

406 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร -         -             -              - 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากพื้นที่สวนปา  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาศาลา - บานทาสวรรค และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,769 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา - (บดอัดแนน) 

ตําบลหนองแปน  อําเภอมัญจาคีรี  

จังหวัดขอนแกน

407 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานพระยืน หมูที่ 14 ตําบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอพระยืน - บานหนองคลองใหญ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลปามะนาว 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

408 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 192 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองแวง หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวง - บานโจดใหญ หมูที่ 3 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแกน



3-141

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

409 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 232 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทางาม หมูที่ 6 ตําบลพระบุ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินกอง หมูที่ 6 ตําบลบานโตน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 928 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

410 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 217 เมตร -         -             -             -                 600,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโตน หมูที่ 1 ตําบลบานโตน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามปอม หมูที่ 1 ตําบลขามปอม และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,085 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

411 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานพระยืน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลพระยืน - บานขามปอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,749 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

412 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนตุน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พระยืน - บานเตา หมูที่ 9 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,673 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหวา อําเภอเมือง (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน



3-142

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

413 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานพระบุ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลพระบุ  อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานปามวง หมูที่ 9 ตําบลโคกสําราญ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,673 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

414 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลขามปอม - บานหัน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลพระบุ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,673 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

415 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนอยชานบึง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,595 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลขามปอม - บานพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,674 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

416 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานโตน - บานทางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,673 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

417 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 241 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดงกลาง หมูที่ 5 ตําบลบานโตน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทางาม หมูที่ 6 ตําบลพระบุ และปลอดภัย 1,446 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

418 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมายเลข 3029 - บานหนองเตา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโนนพะยอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,483 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

419 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองเตานอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลโนนพะยอม - ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บดอัดแนน)

420 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนพะยอมใต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลโนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนน สาย อบจ. ขก. ถ. 10041 (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

421 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยไรเหนือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลโนนพะยอม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาดอกไม หมูที่ 9 ตําบลชนบท และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

422 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยแก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บดอัดแนน)

423 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาเหนือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บดอัดแนน)

424 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนพะยอม - บานกุดเพียขอมเหนือ และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 6,048 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลกุดเพียขอม (บดอัดแนน)

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

425 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 860 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสระแกว หมูที่ 4 ตําบลบานแทน คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานปอแดง หมูที่ 1 ตําบลปอแดง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,020 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

426 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนแดงนอย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแทน - บานปอแดง หมูที่ 1 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,388 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

427 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             -                 450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังแสง หมูที่ 1 ตําบลวังแสง - คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,280 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

428 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังแสงใต หมูที่ 11 ตําบลวังแสง - คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,336 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

429 กอสรางถนนลูกรัง บานโนนคํามี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ และปลอดภัย ไมนอยกวา 716 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน โดยดินถมกวาง 5.60 เมตร ยาว 

500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

2,880 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

430 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยแก หมูที่ 2 ตําบลหวยแก - คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,824 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน)

431 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,465 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโซง หมูที่ 1 ตําบลหวยแก - คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,735 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

432 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 860 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานวังขอนพาด หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - เขตบานปาเปา และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

433 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองสิม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบล และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โสกนกเต็น อําเภอพล บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

434 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองแกคํา หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล - และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

435 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานโจดหนองแก หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - เขตบานหวยคอ และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลหนองแวงนางเบา บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

436 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางแยกบานหนองแวง คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลโจดหนองแก - เขต และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

437 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

1075 บานหนองแวงนางเบา หมูที่ 1 และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง บานหนองตานา หมูที่ 4 บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

438 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองนาดี หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงนางเบา - เขตบาน และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองมวงใหญ หมูที่ 3 ตําบลเกางิ้ว บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

439 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานฝาผนัง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงนางเบา - เขตตําบล และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เกางิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแกน บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

440 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 217 เมตร  -             -              - -                 550,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหนองหวาย หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร ไมมีไหลทาง หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และบานทามวง หมูที่ 5 ตําบล และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,302 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ศรีบุญเรือง อําเภอชนบท - เขตอําเภอ ตร.ม.

มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

441 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,818 เมตร -             -              - -                 3,498,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เคพซีล สายจากถนน ขก ถ 10025 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทุงชมพูกุดแคน - บานหวยขี้หนู และปลอดภัย 10,908 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

442 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสะอาด -  บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองตาไก (ขก.3019) ชวงทางเขา และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดธาตุ หมูที่ 1 ตําบลกุดธาตุ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

443 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสะอาด-บานหนองตาไก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ขก.3019) ชวงทางเขาบานหัวภู และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลกุดธาตุ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

444 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายไปพองหลง บานกุดธาตุ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลศรีบุญเรือง 

อําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู  

445 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -             -              - -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายไปน้ําตกตาดโตน บานกุดธาตุ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 12 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลขนวน และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

446 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางเขาหมูบาน บานหัวนาหมอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 15 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลขนวน และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

447 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายไปฐานบั้งไฟ บานหัวนาหมอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลขนวน และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

448 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหอถังสูงประปาหมูบาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนลาน หมูที่ 6 ตําบลกุดธาตุ - และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน 

449 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เชื่อมตําบลขนวนระหวางบานคึมชาติ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8, บานศาลาดิน หมูที่ 7 และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - 

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

450 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เชื่อมระหวางตําบลขนวน - ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเรือระหวางบานศาลาดิน หมูที่ 7 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 

 - บานโคกสงา หมูที่ 4 

ตําบลบานเรือ  อําเภอภูเวียง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

451 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เชื่อมระหวางตําบลขนวน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองนาคํา - ตําบลบานเรือ และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง สายระหวางบาน

ศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน 

เชื่อมบานโคกสงา ตําบลบานเรือ 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

452 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพชีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขนวน หมูที่ 1 , บานกุดกั้ง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลขนวน - ตําบลบานโคก และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

ชวงที่ 1 

453 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพชีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เชื่อมระหวางตําบลขนวน - เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก (ชวงที่ 1) ระหวาง และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานขนวน หมูที่ 1 - บาน

หนองหญาปลอง หมูที่ 6 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

454 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขนวน หมูที่ 2 - บานฝายหิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลขนวน - ตําบลบานโคก และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

455 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานฝายหิน หมูที่ 6 - บานศาลาดิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลขนวน และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา - ตําบลดินดํา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

456 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขนวน หมูที่ 1 - บานขนวน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลขนวน และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา - ตําบลบานเรือ 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

457 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา - สี่แยกบานนาคูน และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก (หนาแปลงเกษตร

ผักปลอดสารพิษ หมูที่ 1) - 

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

458 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา หมูที่ 1 ตําบล และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคก - ตําบลขนวน (จุดบริเวณ

ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองนาคํา) 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

459 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา หมูที่ 1 และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานโคก - ตําบลขนวน 

(หนาวัดบานหนองหญาปลอง หมูที่ 6) 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

460 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา - บานหนองคอง และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 (สี่แยกหนาวัด) 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน 

461 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             459,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา - บานหนองหวา และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 (หนาโรงเรียนวิมลวิทย) 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

462 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหอย หมูที่ 7 - บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองหญาปลอง หมูที่ 6 (ใกลแยก และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขางวัดบานหนองหวา) ตําบลบานโคก 

ถึง ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

463 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133  - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหอย หมูที่ 7 และปลอดภัย 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บริเวณกลางบาน) ตําบลบานโคก 

อําเภอหนองนาคํา - ตําบลดินดํา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

464 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกหนองขาม หมูที่ 2 

ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

465 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองคอง หมูที่ 11 

ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย 

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน 



3-158

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

466 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 1 -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองดู หมูที่ 12 ตําบลในเมือง - และตีเสนผิวจราจร 

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน 

467 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 1 -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหินรอง หมูที่ 9 ตําบล และตีเสนผิวจราจร 

เมืองเกาพัฒนา - ตําบลในเมือง  

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน 

468 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเกา - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสะอาด หมู 9 ตําบลในเมือง - และปลอดภัย 1,485 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

469 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเกา - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสูง หมู 10 ตําบลในเมือง - และปลอดภัย 1,485 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน 

470 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสูง หมู 10 ตําบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานโคกสวาง หมู 5 ตําบลเขานอย และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

471 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองขาม หมู 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ในเมือง - บานหินรอง หมู 9 และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน 



3-160

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

472 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน อบจ. ขก. ถ 10121 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองขาม หมู 1 ตําบลในเมือง - 

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน     

473 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานแดง หมู 8 ตําบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานศรีปทุม หมูที่ 11 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 1,520 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน  

474 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงเวียงเกา - บานหินรอง หมูที่ 9 และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 



3-161

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

475 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหินรอง หมูที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองเกาพัฒนา - บานโพธิ์ หมูที่ 3 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 

จังหวัดขอนแกน 

476 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงเวียงเกา - บานเมืองเกา หมูที่ 1 และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบล

เขานอย อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน 

477 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนลาดยาง อบจ.สาย ขก.ถ. 10028 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โครงการพระราชดําริโคกภูตากา และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกมวง หมูที่ 6 ตําบล

เมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

478 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงเวียงเกา - บานหนองนาคํา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - 

ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน 

479 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร -         -           - -             494,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากทางหลวง 2133 ตําบลสงเปอย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานบุงมะไฟ หมูที่ 5 ตําบลภูเวียง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 872 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

480 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 เมตร ยาว 181 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสวรรค - บานโคกชาติ หมูที่ 10 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

481 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.3266 จากบานหนองนาคํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเกาพัฒนา - บานนาตาด และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา

จังหวัดขอนแกน 

482 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากขางโรงเรียนบานนาแพง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

คุรุรัฐสามัคคี ตําบลเขานอย และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเวียงเกา - บานบุงมะไฟ 

หมูที่ 5 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

483 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากหอถังประปาบานนาทุม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 , สามแยกบานโพนงาม และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลเขานอย - ตําบล

ในเมือง อําเภอเวียงเกา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

484 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากขางโรงเรียนจตุรคามรังสรรค คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเขานอย - สะพานขามไป และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแดง หมูที่ 8 ตําบลในเมือง 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

485 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากซุมประตูบานโนนสวาง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลเขานอย - บานโคกสูง และปลอดภัย 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลในเมือง 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

486 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -           - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกุงเซิน หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

487 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -           - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานน้ําเซิน หมูที่ 9 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

488 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -           - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโน หมูที่ 2 , คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนมวง หมูที่ 7 ตําบล และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

489 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกระแหลง หมูที่ 5 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบล และตีเสนจราจร

กุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

490 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานน้ําเซิน หมูที่ 9 ตําบล และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน และตีเสนจราจร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

491 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกระแหลง หมูที่ 5 , คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกระเดา หมูที่ 4 ตําบล และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงเซิน - ตําบลทุงชมพู และตีเสนจราจร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

492 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกระเดา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงเซิน -  ตําบลนาหวา และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และตีเสนจราจร

493 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานน้ําเซิน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงเซิน -  ตําบล และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงธนสาร  อําเภอภูเวียง และตีเสนจราจร

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

494 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกระแหลง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงเซิน - บานหัวนาหมอ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน หมูที่ 5 และตีเสนจราจร

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

495 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนพัฒนา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงเซิน - เขตตําบลนาหวา และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และตีเสนจราจร

496 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงชนบทสาย ขก.4021 - คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนศิลา หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงเซิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และตีเสนจราจร

497 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนพัฒนา หมูที่ 3 , คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโน หมูที่ 2 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา และตีเสนจราจร

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

498 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกุงเซิน หมูที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน    และตีเสนจราจร

499 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -           - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสงา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

500 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร -         -           - -             494,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสงา - บานศาลาดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ผานภูหินกองไปเชื่อมกับทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 872 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2133 (ภูเวียง - 

ศรีบุญเรือง) บานโคกสงา หมูที่ 4 

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

501 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร -         -           - -             496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเรือ หมูที่ 9 ตําบลบานเรือ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดินดํา หมูที่ 1 ตําบลดินดํา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

502 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -           - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนเชื่อมหมูบานจากแยกถนนสาย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2133 (ลาบบาง) - บานโคกสงา และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

503 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -           - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนเชื่อมหมูบาน บานเรือ หมูที่ 2 , คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสวนกลวย หมูที่ 6 ตําบลบานเรือ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 -  ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง และตีเสนจราจร

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

504 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 247 เมตร -         -           - -             473,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนเชื่อมหมูบาน (จากถนนแยก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2133 และปลอดภัย 1,482 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แยกลาบบาง) จากบานสวยกลวย 

หมูที่ 6 ตําบลบานเรือ - บาน

หนองทุม หมูที่ 2 ตําบลดินดํา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

505 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนายม หมูที่ 5 - บานดงซํา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลบานโนน - บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โสกขาแกว หมูที่ 3 ตําบลหวยเตย 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

506 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 130 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกใหม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานสําโรง หมูที่ 12 ตําบลบานขาม 

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

507 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 130 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10110 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตอกเกี้ย (ชวงบานดอนเขียง 

หมูที่ 4) ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแกน

508 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 198 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ขก ถ 10069 (บานหนองบัวนอย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กระนวน) - บานแหว หมูที่ 9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 792  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดงซํา หมูที่ 7 ตําบลบานโนน 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

509 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 44 เมตร -         -           - -             116,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายศรีพัฒนา 3 บานโคกสูง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกระนวน - บานหวยเตย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 176  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแกน



3-172

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

510 กอสรางถนนดินสายจากบานหันนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวง อบจ. สายโคกกุง - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,592 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองบัวนาค อําเภอพล ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน 

511 กอสรางถนนดิน สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเรือ หมูที่ 7  คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,592 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โสกนกเต็น อําเภอพล ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

512 กอสรางถนนดิน สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกเสนห หมูที่ 13 บานหวยคอ คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลหนองแวงนางเบา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,585 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข ลบ.ม. (บดอัดแนน)

1075 อําเภอพล จังหวัดขอนแกน



3-173

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

513 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองไผ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลลอมคอม เชื่อมเขตตําบล และปลอดภัย เฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองมะเขือ อําเภอพล บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

514 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองโจด หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลลอมคอม - เขตบานหนองแวงใน และปลอดภัย เฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 

515 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 980 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด - คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  10,956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)



3-174

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

516 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,385 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานกานเหลือง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 12,492 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน  

517 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 735 เมตร -         -             -              - 345,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงทองถิ่นหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10081 - บานโนนโจด หมูที่ 5 และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,408 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน  

518 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,695 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองสะแบง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลละหานนา - ตําบลทานางแนว และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 10,305 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

519 กอสรางพนังกั้นน้ําชี บานหนองดู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 934 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลละหานนา - ตําบล คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทานางแนว อําเภอแวงนอย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 11,506 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)



3-175

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

520 กอสรางถนนดินสูแหลงทองเที่ยว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 8 เมตร ยาว 730 เมตร -         -             -              - 485,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ลําน้ําชี บานหนองดูพัฒนา หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลละหานนา - ตําบลทานางแนว และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 11,037 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

521 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกน้ําขาว หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 11,180 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน  

522 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 600 -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองโปรงแดง บานโคกลาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 400 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวลาย เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร 

จังหวัดนครราชสีมา หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

11,180 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 



3-176

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

523 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร -         -             -              - 360,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกน้ําขาว หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กานเหลือง อําเภอแวงนอย - เขต และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,826 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน  

524 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานกานเหลืองหนองแวง หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 10,720 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จังหวัดขอนแกน  

525 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองกุดเปง บานทานางแนว หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทานางแนว - ตําบลละหานนา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 10,720 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)



3-177

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

526 กอสรางพนังกั้นน้ําชี บานทานางแนว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -              - 490,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลทานางแนว คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 11,180 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) 

527 กอสรางพนังกั้นน้ําชี บานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -              - 490,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลทานางแนว คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 11,180 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

528 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 190 เมตร -         -             -              - 592,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนรัง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง - เขตเทศบาลตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 950 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลา อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน 

529 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหันปาปอ อําเภอโนนศิลา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

530 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัน หมูที่ 1 ตําบลบานหัน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

531 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองน้ําขุนใต หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตรวมไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก ถ 10033 อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน 

532 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองแวงนอย หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

533 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองไฮนอย หมูที่ 11 ตําบลบานหัน คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลแคนเหนือ และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

534 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบานกุดหลง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 14 ตําบลบานหัน คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลวังหิน และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

535 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานวังยาว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

536 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองทุม หมูที่ 13 ตําบลบานหัน คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโนนศิลา - ตําบลโจดหนองแก และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

537 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หนองขี้เห็น หมูที่ 6 ตําบลบานหัน คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโนนศิลา - บานหนองตอกเกี้ย และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลหนองน้ําใส หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 

538 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เลียบคลอง บานเกานอย หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเปอยใหญ - ทางหลวงสาย และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา หินคลุกไมนอยกวา 651 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

539 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ผักหวาน หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองปลาหมอ - ทางหลวงสาย และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลาหนองปลาหมอ หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม.

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 

540 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร -         -             -              - 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสระบัว หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา- เขต และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 

541 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เปอยใหญ - เชื่อมทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

542 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหลุบคา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนศิลา - ทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลาหนองปลาหมอ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

543 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองปลาหมอ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายหนองปลาหมอหวยแก 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

544 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยเสียว หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายโนนศิลาหนองปลาหมอ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

545 กอสรางถนนดินสูแหลงการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลบานหัน - คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 12,506 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

546 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,815 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บอขยะ ตําบลใหมนาเพียง อําเภอ คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แวงใหญ - บานโคกสูง หมูที่ 2 และปลอดภัย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตรลูกรัง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย ไมนอยกวา 1,442 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

547 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 164 เมตร -             -              -  - 475,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสวางวารี หมูที่ 10 ตําบลชุมแพ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 820 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

548 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 164 เมตร -             -              -  - 475,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเชิญ หมูที่ 6 ตําบลชุมแพ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 820 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

549 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 270 เมตร -             -              -  - 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหนองบัว หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

550 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร  -             -              -  - 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหนองจิก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว  222 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ยาว 307 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  

1,842 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 

551 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 439 เมตร -             -              -  - 700,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานโนนเมือง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,195 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 

552 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 164 เมตร -             -              -  - 475,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ชุมชนไผกุดหิน เทศบาลเมืองชุมแพ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ขางโรงเรียนสอนภาษา) - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 820 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองสังข หมูที่ 5 ตําบลไชยสอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

553 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 157 เมตร -             -              -  - 455,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานไชยสอ หมูที่ 1 ตําบลไชยสอ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 785 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

554 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 เมตร ยาว 138 เมตร -             -              -  - 245,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ชุมชนไผกุดหิน บานดอนหัน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองชุมแพ - ตําบลไชยสอ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 414 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

555 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 เมตร ยาว 257 เมตร -             -              -  - 457,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทาเดื่อ หมูที่ 6 ตําบลไชยสอ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 201 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

556 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 164 เมตร -             -              -  - 475,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนปูตาพัฒนา เทศบาลเมืองชุมแพ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 820 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

557 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 157 เมตร -             -              -  - 455,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ชุมชนสวางวารี 3 เทศบาลเมืองชุมแพ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลชุมแพ   อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 785 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

558 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 475,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ชุมชนหนองทุม 4 เทศบาลเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชุมแพ  - ตําบลหนองไผ   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

559 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 475,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนโนนปกกลิ้ง เทศบาลเมืองชุมแพ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 -  ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

560 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร -             -              -  - 442,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนประชาอุทิศพัฒนา ซอย 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองชุมแพ - ตําบลหนองไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

561 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคํามืดเหนือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร -             -              -  - 492,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 12 ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,955 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บดอัดแนน) 



3-187

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

562 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองโน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,470 เมตร -             -              -  - 494,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 11 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,963  ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

563 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 167 เมตร -             -              -  - 410,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานคําแกนคูณ หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลมวงหวาน - ตําบลกุดน้ําใส และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน    1,169 ตร.ม. 

564 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานมิตรภาพ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร -             -              -  - 300,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่  10 ตําบลมวงหวาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,192  ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (บดอัดแนน) 

565 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 145 เมตร -             -              -  - 404,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลสะอาด คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน -   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,160 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนน ขก 4003

566 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาฝายเหนือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร -             -              -  - 461,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,828 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 



3-188

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

567 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําจั่น เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร -             -              -  - 261,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,039 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บดอัดแนน) 

568 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 445 เมตร -             -              -  - 278,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.45 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2039 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(น้ําพองกระนวน) 1,301 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

353 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

569 ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,325 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง -ทางลาดยาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อบจ. สาย ขก ถ. 10010 689 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

(บานหวาโงะ - บานดงนอย) 

เชื่อมตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแกน



3-189

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

570 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายซํายาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แยกบอขยะ บานหวยทราย หมูที่ 13  คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานฝาง หมูที่ 9 ตําบลโนนทอง - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยมวง หมูที่ 9 ตําบลโนนทัน 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

571 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกซําบก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยทราย หมูที่ 13 - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินลาด หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานรองสมอ หมูที่ 10 696 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

572 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหวยทราย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 - ปาชุมชนบานหวยทราย คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

573 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหวยทราย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 - บานกุดเลา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอง - เชื่อมตําบลสงเปอย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 



3-190

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

574 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหญาขาวนก คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนทอง หมูที่ 10 - บานดงนอย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14 ตําบลโนนทอง 712 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2038 อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

575 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหินลาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองเรือ - บานหัวฝาย และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลนาชุมแสง 728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

576 ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ 6,17 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

เชื่อมตําบลกุดขอนแกน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

577 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองนกเขียน หมูที่ 21 - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหลงเกษตรตําบลโนนทอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

ขก.4021 ตําบลกุดขอนแกน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

578 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหนองวัวบา บานหนองเขื่อนชาง คมนาคมที่สะดวก 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 17 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวง ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 

ชนบท ขก.4021 เขตตําบล 0.10 เมตร รวมความยาว 

หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 1,310 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

579 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสําราญหินลาด หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย  0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร 

เชื่อมตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.10 เมตร รวมความยาว 

1,490 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

580 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนดู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 - บานโนนสะทอน หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดกวาง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) 759 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

581 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายเลียบลําน้ําเชิญ บานกุดกวาง คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลกุดกวาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน - 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

เขตอําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 

582 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 18 - บานหนองดินกี่ หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดกวาง - เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.10 เมตร รวมความยาว 

1,450 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 753 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

583 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายรองหูลิง บานขนวนนคร หมูที่ 17 คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 8,900 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เชื่อมเขตอําเภอ (เกลี่ยเรียบ) 

บานแทน  จังหวัดชัยภูมิ

584 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองไผ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 - แหลงเกษตรตําบลกุดกวาง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เลียบลําน้ําเชิญ - เชื่อมเขต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

585 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองไผ หมูที่ 1 ตําบลกุดกวาง - คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เลียบลําน้ําเชิญ - บานหนองกุง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบานเม็ง 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

586 ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 - ปาสงวนภูเม็ง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - บานดอนหัน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

587 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองโน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 - บานดอนชาง หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - ปาสงวนภูเม็ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

588 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ตอนที่ 2 บานหนองโน หมูที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสวางดอนดู หมูที่ 9 และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 8,900 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขต

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ

589 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 ตําบลบานเม็ง - คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ปาสงวนภูเม็ง ตําบลยางคํา และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 8,900 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

590 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหนาโรงเรียน บานปาเสี้ยว คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 - ทางลาดยาง อบจ. และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สาย ขก.ถ. 10008 (บานยางคํา - 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

บานเม็ง) เชื่อมบานดอนหัน หมูที่ 8 

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

591 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานปาเสี้ยว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 - บานเม็ง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

หมายเลข 2187 เชื่อมเขตอําเภอ

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ

592 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาหวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานเม็ง - บานทาศาลา คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

593 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเม็ง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1,2 - บานหาด หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - เชื่อมเขต และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 

จังหวัดขอนแกน 0.10 เมตร พรอมลงดินถม

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมความยาว 

1,050 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 586 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

และมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

1,560 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

594 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายเขาสถานีสูบน้ํา บานหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลบานเม็ง - บานหนองไผ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลกุดกวาง 712 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

595 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองแสง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเม็ง - เชื่อมเขต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองไผ หมูที่ 1 ตําบลกุดกวาง 696 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

596 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหาด เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลบานเม็ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย 0.10 เมตร พรอมลงดินถม สูงเฉลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2187 0.50 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 

เชื่อมเขตอําเภอบานแทน 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนาเฉลี่ย 

จังหวัดชัยภูมิ 0.10 เมตร รวมความยาว 

1,380 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 634 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

และมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

800 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

597 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดอนชาง หมูที่ 12 - คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสวางดอนดู หมูที่ 9 และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 8,900 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเม็ง - ปาสงวนภูเม็ง (เกลี่ยเรียบ) 

เชื่อมเขตอําเภอบานแทน 

จังหวัดชัยภูมิ

598 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองเม็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 - บานโนนศิลา หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานกง  อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

599 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองทุม เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 - บานหนองเม็ก หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหลงเกษตรโคกหินลาด ตําบลบานกง และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - เชื่อมเขตตําบลหนองเรือ ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร รวมความยาว 

1,320 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 685 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ)

600 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานกงเกา เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 - วัดปาบานโนนทอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานกง - บานหนองแสง ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร 

หมูที่ 3 ตําบลบานผือ ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 0.10 เมตร รวมความยาว 

1,290 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 670 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

601 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแสง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 - ทางหลวงชนบท ขก 2079 คมนาคมที่สะดวก ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานผือ - เชื่อมเขต และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร รวมความยาว 

1,260 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

602 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาหวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,390 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานเม็ง - บานหนองไฮ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 722 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

603 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานนางิ้ว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 12 - ปาชาบานนางิ้ว คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลยางคํา - ปาสงวนภูเม็ง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน



3-200

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

604 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานฟาเหลื่อม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลหนองเรือ - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกวัดตะคลองโพธิ์หนองสะเดา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

605 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทาศาลา หมูที่ 8 ตําบลหนองเรือ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานเหมือดแอ หมูที่ 7,16 และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

606 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกหนาสถานีอนามัยบานเม็ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 590 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลบานเม็ง - เชื่อมเขต และปลอดภัย ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ ยาว 780 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 

จังหวัดขอนแกน รวมความยาว 1,370 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา

8,895 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 



3-201

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

607 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหลังเทศบาล บานโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 ตําบลโนนสะอาด -  และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวา หมูที่ 3 ตําบลโนนทัน 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

608 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 - แหลงเกษตรตําบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมเขตตําบลหนองเสาเลา 769 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

609 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานรองสมอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 - แหลงเกษตรบานรองสมอ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบลนาชุมแสง 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

610 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานกุดฉิม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 - หนองหินฝายน้ําลน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหลงเกษตรตําบลโนนทัน - และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนทอง หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง 728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน



3-202

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

611 ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเปอย หมูที่ 5 ตําบลโนนทัน - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินลาด หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

612 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดอนโมง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานกง - บานหนองแสง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2,3 ตําบลบานผือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

613 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองสระ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 - บานทาลี่ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานกง เชื่อมเขตเทศบาล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนโมง อําเภอหนองเรือ 686 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

614 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดอนคอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 - วัดปาคีรีสันติธรรม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ปาสงวนภูเม็ง ตําบลยางคํา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ เชื่อมเขต 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน



3-203

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

615 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองหวา เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 - บานดอนแขม หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,020 เมตร หนา เฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ - และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท ขก 2013 ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร 

เชื่อมเขตอําเภอบานฝาง ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10

จังหวัดขอนแกน เมตร รวมความยาว 1,250 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

649 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

616 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดอนแขม หมูที่ 4 - ปาสงวนภูเม็ง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมเขตตําบลปามะนาว  644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

617 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

กั้นแนวปาสาธารณะประโยชน  คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแวง  หมูที่ 7  ตําบลยางคํา และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ปาสงวนภูเม็งทอง  ตําบลบานเม็ง  676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน



3-204

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

618 โครงการกอสรางถนนดินสูแหลง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -             -              -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

การเกษตร  สายเลียบลําหวยมวง คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1  เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยมวง  หมูที่ 9  ตําบลโนนทัน และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา  8,900 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ทางลาดยาง อบจ.สาย ขก ถ.   (เกลี่ยเรียบ) 

10010  (บานหวาโงะ - บานดงนอย)  

ตําบลโนนทอง  อําเภอหนองเรือ  

จังหวัดขอนแกน

619 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวเลิง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทานางแนว - ทางหลวงสาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 852 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองบัวเลิงหนองหญาขาว 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

620 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโพนงาม หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 852 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน 



3-205

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

621 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหอย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแวงนอย - ตําบลกานเหลือง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

622 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานอีโล หมูที่ 5 ตําบลแวงนอย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

623 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองสะแบง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลละหานนา - บานหนองหญาขาว และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลทานางแนว 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

624 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหญาคา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลละหานนา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2065 อําเภอแวงนอย

จังหวัดขอนแกน 



3-206

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

625 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกานเหลือง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง - บานกุดรู หมูที่ 4 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย

จังหวัดขอนแกน 

626 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน 

627 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสันติสุข หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกสงา อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน 

628 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหันโสกเชือก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทางขวาง - ตําบลแวงนอย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

629 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร -             -              -  - 520,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวนา หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทางขวาง - ตําบลแวงนอย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

630 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย หินคลุกไมนอยกวา 543 ลบ.ม.

จังหวัดนครราชสีมา (เกลี่ยเรียบ)

631 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 3 - คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสระสี่เหลี่ยม ตําบลทาวัด และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - หินคลุกไมนอยกวา 543 ลบ.ม.

เขตตําบลโนนสําราญ อําเภอ (เกลี่ยเรียบ)

แกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

632 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 85 เมตร -             -              -  - 448,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเตา หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหัววัว หมูที่ 6 ตําบลโคกสี - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3.50 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดอนธาตุ  หมูที่ 8 ตําบลหนองตูม ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รวมระยะทาง 196 หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 728.50 ตร.ม. 



3-208

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

633 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสี เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 - บานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 4.50 เมตร 

ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวมยะระทาง 1,830 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,390 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

634 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 144 เมตร -             -              -  - 444,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานพรหมนิมิต หมูที่ 4 ตําบลโคกสี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 720 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

635 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานปากเปอย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4.50 เมตร -             -              -  - 486,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลบึงเนียม - บานพระคือ คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3,16 ตําบลพระลับ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวมยะระทาง 1,940 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,356 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 



3-209

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

636 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 182 เมตร -             -              -  - 449,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานบึงเนียม หมูที่ 1 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 728 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ขอนแกน - เชียงยืน) อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

637 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 195 เมตร -             -              -  - 480,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองบัวนอย หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองตูม - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทองถิ่นหมายเลข ขก ถ 10069 

(หนองบัวนอย - กระนวน) 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

638 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 191 เมตร -             -              -  - 471,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองตูม หมูที่ 1 ตําบลหนองตูม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 764 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

639 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 125 เมตร -             -              -  - 395,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดอนดู หมูที่ 11 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 625 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ขอนแกน - เชียงยืน) อําเภอเมือง (หินคลุกกลบขอบไหลทาง)

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

640 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 192 เมตร -             -              -  - 473,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวถนน หมูที่ 5 ตําบลพระลับ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสงเปอย หมูที่ 8,12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 768 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

641 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 388 เมตร -             -              -  - 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 17 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,552 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลโพนงาน และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

642 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 146 เมตร -             -              -  - 450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกทา หมูที่ 11 ตําบลหนองตูม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 730 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

643 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟสต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 277 เมตร -             -              -  - 797,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานละวา หมูที่ 6,10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 เมตร มีไหลทางกวาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย - บานโนนขา หมูที่ 4 และปลอดภัย ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ ลาดยางไมนอยกวา 1,939 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

644 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองรานหญา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง - บานเปา หมูที่ 3 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

จังหวัดขอนแกน 0.20 เมตร 

645 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร -             -              -  - 388,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขามเรียน หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ - และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 466.56 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบอ หมูที่ 7 (เกลี่ยเรียบ) 

ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา

จังหวัดขอนแกน

646 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวหนอง หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง - บานหนองทุม และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลบานหัน ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 0.20 เมตร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

647 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนขา หมูที่ 4 ตําบลหัวหนอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตเทศบาลเมืองบานไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

0.20 เมตร 

648 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานศิลา หมูที่ 6 ตําบลในเมือง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 4 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

จังหวัดขอนแกน 0.20 เมตร 

649 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร -             -              -  - 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเปา หมูที่ 3 ตําบลบานไผ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนางขวัญ หมูที่ 9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

จังหวัดขอนแกน 0.10 เมตร 

650 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองรานหญา หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวหนอง - บานหนองนางขวัญ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

จังหวัดขอนแกน 0.20 เมตร



3-213

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

651 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟสต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร -             -              -  - 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานขามเรียน หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  (บดอัดแนน) ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ - และปลอดภัย ไมมีไหลทาง   หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนแดงใหญ หมูที่ 1  ไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. 

ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน

652 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร -             -              -  - 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองแวงไร หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - บานภูเหล็ก หมูที่ 1 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

จังหวัดขอนแกน 0.20 เมตร 

653 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 82 เมตร -             -              -  - 196,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสูง หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานไผ  - บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 328 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

จังหวัดขอนแกน 0.50 เมตร 

654 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกกลาง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแคนเหนือ - ตําบลปาปอ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

655 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานละวา หมูที่ 6 ตําบลเมืองเพีย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ - ตําบลศรีบุญเรือง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

656 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองนกเขียน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองน้ําใส - ตําบลหินตั้ง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

657 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 211 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสรางเอี่ยน หมูที่ 8 ตําบลปาปอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ - ตําบลบานหัน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 844 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

658 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 211 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหินลาด หมูที่ 7 ตําบลหินตั้ง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 844 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

659 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 211 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ชุมชนหนองลุมพุก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองบานไผ - บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 844 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองแวงไร หมูที่ 8 ตําบลในเมือง 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

660 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 211 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานปางิ้ว หมูที่ 4 ตําบลหินตั้ง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 844 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

661 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองฮี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,735 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลหินตั้ง - ตําบลบานลาน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

662 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดอนเงิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,770 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

663 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองตับเตา  หมูที่ 7 ตําบลปาปอ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ - ตําบลบานหัน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

664 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานพงษ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร -         -          - -             199,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลบริบูรณ - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

665 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานผาน้ําเที่ยง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 -         -          - -             332,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลบริบูรณ - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 500 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,000 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

666 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานทาชางนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร -         -          - -             400,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลบริบูรณ - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

667 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานบริบูรณ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร -         -          - -             448,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลบริบูรณ - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,134 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

668 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานผาขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร -         -          - -             400,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลบริบรูณ - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

669 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนประวัติ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร -         -          - -             400,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลบริบูรณ - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

670 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสวัสดิ์ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร -         -          - -             400,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน - ตําบลนากอก และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอศรีบุญเรือง 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

671 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเทพชมพู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร -         -          - -             332,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลบริบูรณ - ตําบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

672 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานสันติสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

673 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโพธิ์ทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร -         -          - -             433,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

674 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานสันติสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลหนองแดง - ตําบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

675 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานสันติสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร -         -          - -             138,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยางสายบานสันติสุข - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานศรีอุบล อําเภอสีชมพู 336 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

676 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโพธิ์ชัย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 1,655 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ชวงที่ 2 รกวาง 5 เมตร ยาว 700 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

ยาวรวม 2,355 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

677 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานมิตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,300 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สัมพันธ หมูที่ 9 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 610 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,910 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

678 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานสันติสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร -         -          - -             205,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลหนองแดง - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

679 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองโก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 900 -         -          - -             379,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลหนองแดง - ตําบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,300  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

680 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 -         -          - -             430,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกจานนาดี หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม - ตําบลซํายาง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,250 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 

2,550 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 1,071 ลบ.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

681 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานใหมสามัคคี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

682 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเทพรักษา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลบานใหม - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

683 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเบ็ญจวัลย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 -         -          - -             371,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลบานใหม - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

684 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานศรีอุบล เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,960 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - ตําบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

685 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 -         -          - -             303,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกจานนาดี หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม - ตําบลภูหาน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 300 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 1,800 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

686 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนอุดม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร -         -          - -             251,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 11 เชื่อมถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโสกรัง หมูที่ 3  ตําบลศรีสุข - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

687 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 -         -          - -             208,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังทรายขาว หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุข - ตําบลหนองแดง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 400 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 1,600 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

688 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโสกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 900 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลศรีสุข - ตําบลหนองแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 2,020 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

689 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกมวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร -         -          - -             381,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 



3-224

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

690 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกมวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร -         -          - -             242,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

691 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกไมงาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร -         -          - -             433,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

692 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานศรีสุข เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,320 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 600 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

693 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนหัวนา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

694 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสูง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,985 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลภูหาน - บานศรีอุบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,985 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

695 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสูง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,400 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลภูหาน-บานสวนสวรรค คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลบานใหม และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 585 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,985 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

696 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนงาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลภูหาน - ตําบลซํายาง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,258 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

697 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานทาชาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 14 ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

698 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโสกหาด เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,700 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานวังเพิ่ม - บานโสกสมกบ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 260 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

ยาวรวม  2,960 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

699 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโสกหาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลบานใหม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

700 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหาดสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,248 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 



3-227

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

701 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร -         -          - -             356,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองหญาขาว หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

702 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาจาน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,600 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

703 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสําราญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร -         -          - -             400,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 945 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

704 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนางาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 900 เมตร -         -          - -             160,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 14 ตําบลนาจาน - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโนนทัน - บานหนองไฮ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 378 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 



3-228

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

705 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังขอนยม เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 -  เขตอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

706 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังขอนยม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

707 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแสง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร -         -          - -             267,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)



3-229

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

708 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแสง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,900 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 600 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ชวงที่ 3 ขกวาง 4 เมตร ยาว 300

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

709 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแสง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลนาจาน - ตําบลซํายาง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

710 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาเจริญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 11 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู  คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 



3-230

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

711 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานอางทอง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

712 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังขอนแดง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,440 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลดงลาน - ตําบลบริบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

713 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดงลาน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 2,140 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลดงลาน - ตําบลบริบูรณ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 300 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,440 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)



3-231

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

714 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาอุดม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร -         -          - -             366,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลดงลาน - ตําบลบานใหม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

715 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 1,340 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองขี้ควาย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู - และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาวรวม 2,340 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

716 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,280 -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองขี้ควาย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลซํายาง - ตําบลภูหาน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 600 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ยาวรวม 2,880 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

717 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานซํายาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลซํายาง - ตําบลภูหาน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

718 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานสารจอด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร -         -          - -             346,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลซํายาง - ตําบลนาจาน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

719 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานตาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร -         -          - -             225,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลซํายาง - ตําบลบานใหม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

720 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร -         -          - -             256,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลสีชมพู - ตําบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

721 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร -         -          - -             359,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลสีชมพู - ตําบลบริบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

882 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

722 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกปากุง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,830 เมตร -         -          - -             483,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลสีชมพู - ตําบลบริบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,188 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

723 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกปากุง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

724 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ วาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร -         -          - -             239,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทองหลาง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสีชมพู - ถนนลาดยาง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท 3060 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

725 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 367 เมตร -         -          - -             588,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานปาน หมูที่ 8 ตําบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย 2,202 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

726 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร -         -          - -             480,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสวาง หมูที่ 10 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - บานหนองกุงนอย และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานคอ อําเภอเมือง 1,800 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

727 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร -         -          - -             384,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสูง หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - บานสระกุด และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง 1,440 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

728 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร -         -          - -             396,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสวาง หมูที่ 10 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - บานสระกุด และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง 1,485 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

729 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 850 เมตร -         -          - -             1,897,200         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนสวรรค หมูที่ 6 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

  - บานหวยยาง ตําบลทุงโปง และปลอดภัย เฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

3,400 ตร.ม. 

730 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสูง หมูที่ 12 ตําบลโคกสูง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยยาง ตําบลทุงโปง และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 1,875 ลบ.ม. 

731 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร -         -          - -             350,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสูง หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - บานโสกแต และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง 1,312.50 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน



3-236

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

732 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร -         -          - -             360,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานนิคม หมูที่ 9 ตําบลโคกสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภออุบลรัตน - ตําบลกุดน้ําใส และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 1,350 ลบ.ม. 

733 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร -         -          - -             350,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสวาง หมูที่ 10  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน  และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 1,312.50 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

734 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร -         -          - -             296,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยยาง หมูที่ 8 ตําบลทุงโปง  - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,110 ลบ.ม.

735 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.50 เมตร ยาว 3,570 เมตร -         -          - -             499,800           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทุงโปง หมูที่ 10 ตําบลทุงโปง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกน้ําเกลี้ยง  หมูที่ 5 และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน 1,874.25 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

736 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 295 เมตร -         -          - -             987,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานนาคํา หมูที่ 1 ตําบลนาคํา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน และปลอดภัย เฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,770 ตร.ม. 

737 ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร -         -          - -             400,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสําราญเหนือ หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย ลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 1,500 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

738 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู คมนาคมที่สะดวก โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

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

บานหวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 1,515 ลบ.ม. 

739 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทอน หมูที่ 3 ตําบลดอนดู คมนาคมที่สะดวก โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

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

บานหวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 1,515 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

740 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 คมนาคมที่สะดวก โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไผนอย หมูที่ 4 - เขต และปลอดภัย 0.15 เมตร (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 1,515 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน

741 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10 - บาน คมนาคมที่สะดวก โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู และปลอดภัย 0.15 เมตร (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

3020 อําเภอหนองสองหอง 1,515 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน 

742 กอสรางถนนดิน สายจากบานหวยโจด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลโนนขา - บานปาพราว คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

743 กอสรางถนนดิน สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานปาพราว หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองมะเขือ - บานหนองหญาปลอง และปลอดภัย หรือมีปริมตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

744 กอสรางถนนดิน สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกเสนห  หมูที่ 13  ตําบล คมนาคมที่สะดวก ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวงนางเบา - เขตตําบลปอแดง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

745 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร -         -          - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองทอง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองไผ และปลอดภัย 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

746 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร -         -          - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานนาคํานอย หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังหินลาด - ตําบลหนองเขียด และปลอดภัย 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

747 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร -         -          - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองหนามแทง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย 1,650 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

748 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 199 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสวาง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยยาง อําเภอกระนวน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน 796 ตร.ม. 

หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - 

ทาคันโท)

749 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองแค หมูที่ 15 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโก - แยกทางหลวงชนบท และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายเทศบาลเมืองกระนวน - 792 ตร.ม. 

บานหวยเชือก หมูที่ 4 ตําบลหนองโก 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

750 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโก หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโก - บานนาเลาะ หมูที่ 4  และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 792 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

751 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล  พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -             -             -             -                 370,000           ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร ความลึก 100 เมตร จํานวน 1 บอ ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหวยยางพัฒนา หมูที่ 9 อยางเพี่ยงพอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหวยยาง อําเภอกระนวน ไมนอยกวา 1,500 วัตต อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ปมบาดาล 
ซัมเมิส Hybrid AC /DC Brushless 

1500W 192V (2HP)

752 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทาลาด หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน และปลอดภัย ไมนอยกวา 792 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - 

ทาคันโท) 

753 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําครึ่ง หมูที่ 4 - บานทาลาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลหัวนาคํา และปลอดภัย ขางละ 0.20 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322

(ตอนกระนวน - ทาคันโท) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

754 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทาคันโท) - บานนาโปง หมูที่ 7 - 800 ตร.ม. 

บานจอมบึง หมูที่ 8 ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

755 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 - บานหนองแวงคู หมูที่ 6 และปลอดภัย ขางละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานฝาง - อําเภอกระนวน คอนกรีตไมนอยกวา 791 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - 

ทาคันโท) 

756 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลบานฝาง - บานปาติ้ว และปลอดภัย ละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลหนองโน  ไมนอยกวา 791 ตร.ม. 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

757 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พัฒนา หมูที่ 10 - บานหนองแวงคู และปลอดภัย ขางละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลบานฝาง - อําเภอ คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. 

กระนวน  จังหวัดขอนแกน - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322

(ตอนกระนวน - ทาคันโท)

758 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางหลวงชนบท ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโน - บานทุงใหญ - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดโงง หมูที่ 3 - บานนาเลาะ 800 ตร.ม. 

หมูที่ 4 ตําบลหนองโน  อําเภอ

กระนวน จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2

759 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลหนองโน - อําเภอ และปลอดภัย ขางละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กระนวน จังหวัดขอนแกน - คอนกรีตไมนอยกวา 791 ตร.ม. 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 

(ตอนกระนวน - ทาคันโท) ชวงที่ 2
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

760 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเวียงแกว หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงใหญ - บานโคกสะอาด และปลอดภัย ขางละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 10 ตําบลหวยโจด  อําเภอ คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. 

กระนวน จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2

761 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงใหญ - บานโสกเสี้ยว หมูที่ 2 และปลอดภัย ขางละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหวยโจด  อําเภอกระนวน คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2

762 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยโจด หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยโจด - บานเวียงแกว หมูที่ 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

763 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - และปลอดภัย ละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยโจด (ชวงบานหวยโจด) ไมนอยกวา 791 ตร.ม.

หมูที่ 3,11 ตําบลหวยโจด 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

764 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร -         -          - -             493,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนใหญ หมูที่ 2 ตําบลคอนฉิม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทาเยี่ยม หมูที่ 10 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลใหมนาเพียง  อําเภอแวงใหญ
จังหวัดขอนแกน

765 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดอนโจด หมูที่ 6 ตําบลคอนฉิม - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 688.50 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

766 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร -         -          - -             493,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานรมโพธิ์ทอง หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง
หมายเลข 2233

767 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 748 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทาเยี่ยม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลใหมนาเพียง - เขตติดตอ และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ 4,274 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน

768 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนขา หมูที่ 4 ตําบลโนนทอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอแวงใหญ - บานโนนเขวา  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลทานางแนว  
อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

769 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน 688.5 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

770 ปรับปรุงถนนหินคลุก  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 688.5 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

771 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานตลาดนอย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทอง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 688.5 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

772 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร -         -          - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานดอนตะแบง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอ

บานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 

773 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 144 เมตร -         -          - -             447,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองคลองนอย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 4 ตําบลวังหิน เชื่อม และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 720 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3020 

อําเภอหนองสองหอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

774 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสาวะถี เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -          - -             497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลสาวะถี - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท(สายบานทุม - บานสําราญ) และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ชวงที่ 4 กวาง 4 เมตร 

ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,635 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

775 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกลาม เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร  -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลสาวะถี - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท (สายบานทุม - บานสําราญ) และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,646 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

776 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานงิ้ว เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร     -         -          - -             488,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลสาวะถี - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ยาว 240 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร 

ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,606 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

777 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร -         -          - -             466,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองปง หมูที่ 10,18 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - ถนนโคลัมโบ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,534 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

778 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร  -         -          - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนตุน หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,025 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สายบานทุม - บานสําราญ) ยาว 2,130 เมตร หนา 0.10 เมตร 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,640 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 



3-250

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

779 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานงิ้ว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,567 เมตร -         -          - -             247,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9,19 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนโคลัมโบ อําเภอเมือง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 814 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

780 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองตาไก หมูที่ 1,17 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - บานหนองกุง และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8,18 ตําบลบานทุม ยาว 1,960 เมตร หนา 0.10 เมตร 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,643 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

781 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -          - -             482,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสาวะถี หมูที่ 7 ตําบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,450 เมตร     ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10068 และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานสาวะถี - บานงิ้ว) อําเภอเมือง ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,590 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

782 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร    -         -          - -             463,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกอย หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,530 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลแดงใหญ - ทางลาดยาง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สาย ขก ถ 10060 บานโนนเรือง - ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 

บานหนองกอย)  อําเภอเมือง หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จังหวัดขอนแกน 1,523 ลบ.ม.(บดอัดแนน) 

783 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -          - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานลาดนาเพียง หมูที่ 14,20 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - เขตตําบลบานคอ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,639 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

784 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางลาดยาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,575 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(สาย ขก ถ 10066 บานลาดนาเพียง  และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองเซียงซุย) - บานเพี้ยฟาน ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หมูที่ 13 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร 

จังหวัดขอนแกน ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ชวงที่ 4 กวาง 4 เมตร 

ยาว 780 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,647 ลบ.ม.(บดอัดแนน) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

785 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเพี้ยฟาน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1  กวาง 3 เมตร -         -          - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 825 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท (สายบานโนนรัง - และปลอดภัย ชวงที่ 2  ขรกวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานปาหวายนั่ง)  อําเภอเมือง ยาว 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,642 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

786 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกุง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร -         -          - -             432,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8,18 ตําบลบานทุม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลสาวะถี อําเภอเมือง และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ยาว 1,530 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

1,425 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

787 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนกู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,765 เมตร -         -          - -             437,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5,24 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,437 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

788 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร -         -          - -             498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานงิ้ว หมูที่ 9,19 ตําบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - เขตตําบลบานคอ อําเภอเมือง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

789 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร -         -          - -             499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสาวะถี หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สายบานทุม - บานสําราญ) ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

804 ตร.ม. 

790 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 205 เมตร -         -             -             -                 631,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบลทาพระ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหลุบหญาคา หมูที่ 9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,025 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

791 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองแวง หมูที่ 21 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

792 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวสระ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนชาง - บานเตา หมูที่ 9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหวา อําเภอเมือง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

793 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองใครนุน หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

794 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองฮี หมูที่ 4 ตําบลดอนชาง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

795 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเหลานางาม หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหวา - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2062 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

796 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร -         -             -             -                 375,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานผือ หมูที่ 2 (ซอยธารน้ําใจ 1) คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 630 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230  อําเภอเมือง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

797 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเหลาโพนทอง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.10 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหวา - ถนนเหลานาดี และปลอดภัย (บดอัดแนน)  หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา  612 ลบ.ม. 

798 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเกษตรกาวหนา หมูที่ 22 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน และปลอดภัย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 610 ลบ.ม. 

799 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหลุบหญาคา หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดันหัน - ตําบลทาพระ และปลอดภัย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 620 ลบ.ม. 

800 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 144 เมตร -         -             -             -                 450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานบก หมูที่ 7 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง  อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 720 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  - บานหนองบัว 

หมูที่ 2  ตําบลบานแวง 

อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

801 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 144 เมตร -         -             -             -                 450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองสรวง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงเค็ง - บานโนนชาด หมูที่ 5 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 720 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองสองหอง  อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

802 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 146 เมตร -         -             -             -                 455,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสวองเกา หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผลอม - บานโนนสะอาด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 730 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลดอนดู 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

803 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนมวง หมูที่ 7 ตําบลดงเค็ง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 730 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
แผนดินหมายเลข 207 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

804 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวหนอง  หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอง   อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง 420 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
แผนดินหมายเลข 207 พรอมถมดินคันทาง 2,585 ลบ.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

805 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสวองใหม  หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผลอม -  บานโนนสะอาด และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6   ตําบลดอนดู อําเภอ 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

806 คาปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกลาม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองสองหอง   อําเภอ และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 207

807 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวหนอง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองสองหอง - ทางหลวง และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทองถิ่นหมายเลข ขก ถ 10088 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

อําเภอหนองสองหอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

808 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 377,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไผนอย หมูที่ 4 และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดู - ทางหลวงชนบท

หมายเลข ขก 3020 อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

809 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 377,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย บานหนองแสง คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอ และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - บานวังหิน หมูที่ 2 

ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน

810 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 377,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวหนองแวง หมูที่ 7 และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดู - บานปอแดง หมูที่ 6

ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

811 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 377,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวหนองแวง หมูที่ 7 และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนดู  - ทางหลวงชนบท

หมายเลข ขก 3020  อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

812 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 377,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองบัวแดง หมูที่ 5 และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลตะกั่วปา - บานหนองหวาย 

หมูที่ 5 ตําบลหนองไผลอม 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

813 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 355,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย บานดอนดู คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลดอนดู  อําเภอ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน -

บานหนองสระ หมูที่ 5 

ตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

814 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 490,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย บานเลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลตะกั่วปา - บานขุมปูน และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลหนองไผลอม 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

815 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 490,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย บานโนนทอน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลดอนดู - ทางหลวง และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข ขก 3020 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

816 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 x 1.80 เมตร -         -             -             -                 490,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็กขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ชอง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองยาง หมูที่ 8 ตําบลวังหิน และปลอดภัย มีแผงกั้นน้ําพรอมปากกระโถน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน -ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2301 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

817 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 159 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานโนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลหนองเม็ก - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกุง หมูที่ 2 ตําบลหันโจด ลาดยางไมนอยกวา 1,113 ตร.ม. 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

818 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานศุภชัย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคึมชาด - บานปาหวาย และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,110 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลดอนดู 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

819 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานวังทอง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังหิน - บานหินลาด หมูที่ 5 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,110 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

820 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหนองบัวแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลหนองเม็ก และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,110 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 207 

821 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 221 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานดอนหัน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,105 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - บานโนนเพ็ด

หมูที่ 5 ตําบลโนนเพ็ด 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

822 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหินแร หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนดั่ง - บานหนองไผลอม และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,495 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหนองไผลอม 

อําเภอหนองสองหอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

823 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานศรีสมบูรณ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 232 เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 3.50 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง ยาว 158 เมตร หนา 0.04 เมตร 
แผนดินหมายเลข 2301 หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา

 1,481 ตร.ม. 

824 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยาง -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตและกอสรางถนนคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก แอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เสริมเหล็ก บานชาดใหญ หมูที่ 3 และปลอดภัย กวาง 5 เมตร ยาว 233 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคึมชาด - บานโนนหัน หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
หมูที่ 9 ตําบลดอนดั่ง ลาดยางไมนอยกวา 1,165 ตร.ม. 

อําเภอหนองสองหอง ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีต

จังหวัดขอนแกน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

5 เมตร ยาว 35 เมตร ยาว 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 175 ตร.ม.

825 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองคลองใหญ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสําโรง - บานหนองเสี้ยว และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลวังหิน 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
อําเภอหนองสองหอง

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

826 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานสําโรง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 500 -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลสําโรง - บานศรีสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลคึมชาด และปลอดภัย ยาว 500 เมตร ความยาวรวม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง 1,000 เมตร  หนา เฉลี่ย 0.15 

จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

645 ลบ.ม. บดอัดแนน พรอมถมดิน

คันทางมีปริมาตรไมนอยกวา

1,479 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

827 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองทุม หมูที่ 5 ตําบลวังหิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองสองหอง - บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โสกนกเต็น หมูที่ 1 ตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

828 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองสรวง หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเม็ก - บานโนนรัง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลหนองสองหอง 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

829 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 131 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานแฝก หมูที่ 7 ตําบลหันโจด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสําราญนอย หมูที่ 2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 786 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

830 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่  1  กวาง 4 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกจานนาดี หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานใหม - ตําบลดงลาน และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน ชวงที่  2  กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ยาวรวม 2,950 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

831 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกรัง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 1,226  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

832 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,985 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนสะอาด  หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูหาน  อําเภอสีชมพู  - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองทุม  อําเภอชุมแพ   1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน

833 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่  1  กวาง 4 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานอางทอง 1 หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดงลาน  -  ตําบลบริบูรณ และปลอดภัย 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน ชวงที่  2  กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

834 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 200  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองกระหนวน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที 4 ตําบลโนนสมบูรณ - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานวังหวา หมูที่ 8 ตําบลบานแฮด  และตีเสนจราจร  

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

835 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 200  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองเม็ก หมูที 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2  อําเภอ และตีเสนจราจร 

บานแฮด จังหวัดขอนแกน   

836 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  เมตร ยาว  170  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  ขก ถ 10036 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานแฮด - บานโคกกอง  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร   หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. 

และตีเสนจราจร  

837 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  เมตร ยาว  170  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร   หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2  อําเภอบานแฮด ลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร  

838 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 195 เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองหัวชาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8 ตําบลโคกสําราญ - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  และตีเสนจราจร 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

839 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 195  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานดอนปอแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโคกสําราญ - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  และตีเสนจราจร 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   

840 ปรับปรุบถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 195  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานทางพาดปอแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 12 ตําบลโคกสําราญ - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  และตีเสนจราจร 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   

841 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 200  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองผักตบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ  - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  และตีเสนจราจร  

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   

842 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  210  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10038 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองเม็ก - บานโนนทัน   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,260 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร



3-269

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

843 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  180  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10035 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโนนสมบูรณ - บานดงเกา  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,260 ตร.ม.

และตีเสนจราจร 

844 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  200  เมตร  -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองแซง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลหนองแซง - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานวังหวา หมูที่ 8 ตําบลบานแฮด   และตีเสนจราจร

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

845 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 150  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10032 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองผือ - บานหนองหัวชาง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.

และตีเสนจราจร  

846 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 150  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10044 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2  - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร



3-270

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

847 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 150  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10031 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองน้ําใส -  บานโคกโก  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. 

และตีเสนจราจร

848 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 185  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10122 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยก ทล.230 -  บานพรสวรรค    และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,295 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

849 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 205  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10062 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานทองหลาง - บานโตน  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร 

850 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 205  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10068 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานสาวะถี - บานงิ้ว   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร



3-271

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

851 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 155  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10061 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานมวง - บานสาวะถี  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

852 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 185  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10101 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายทอนนอย - บานเนินทอง  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,295 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

853 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 185  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10065 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายมิตรภาพ - บานโนน  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,295 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

854 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 165  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10066  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานลาดนาเพียง - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองเซียงซุย  อําเภอเมือง ลาดยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร



3-272

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

855 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 165  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10059 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโนนมวง - บานหนองปอ  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร  

856 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 205  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10104   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงขนบท และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก 4008 - บานหนองแวง  และตีเสนจราจร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

857 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 165  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10120 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงขนบท และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก 4019 - บานหินลาด   ลาดยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร

858 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 165  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10060 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโนนเรือง - บานหนองกอย    และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

859 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว 301  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานโนนสมบูรณ  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10,11 ตําบลโนนสมบูรณ  - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,505 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  และตีเสนจราจร

อําเภอแฮด จังหวัดขอนแกน   

860 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 18 เมตร -         -             -             -                 495,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สถานีขนสงผูโดยสาร คมนาคมที่สะดวก ยาว 55 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหงที่ 3 - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง  10.20 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230  อําเภอเมือง ยาว 528 เมตร หนา 0.04 เมตร 

จังหวัดขอนแกน   หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  

1,520  ตร.ม.และตีเสนจราจร 

พรอมเครื่องหมายบนผิวจรารจร 

861 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต   สายบานโนนแดงใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลโนนแดง -  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176  ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา  

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

862 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 200  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานโคกนอย หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230  อําเภอเมือง และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน  

863 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว 302  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานผือ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,510 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230  อําเภอเมือง และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

864 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว  245เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานแกนทอง หมูที่ 22 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 อําเภอเมือง พรอมตีเสนจราจร 

จังหวัดขอนแกน   

865 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร  ยาว 375 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  จากถนนศรีจันทร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ซอยโรงขนมจีน) หมูที่ 18 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเปด - ถนนมะลิวัลย พรอมตีเสนจราจร 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน    
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

866 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 170  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานโนนตุน หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง  ลาดยางไมนอยกวา 1,190  ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน    

867 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 202  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหนองหญาแพรก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13  - บานโนนตุน หมูที่ 7 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,212  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดอนหัน- ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 208 อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน 

868 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 300  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานดอนดู  หมูที่ 3,11 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย 1,500  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน   

869 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว 245 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองโขย หมูที่ 2    คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย 1,225  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208  อําเภอเมือง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

870 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร   ยาว 245  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองนิยม  หมูที่ 14   คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทาพระ ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย 1,225  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 208 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

871 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  175  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานเหลาใหญ - บานหนองขาม และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

872 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  175  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10037 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานขามปอม - บานคําแคน  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

873 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  175  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10039 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหวายหลึม - บานโคกสูง  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

874 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  175  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10097 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

3010 - บานโคกสูง  ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร

875 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองแวง หมูที่ 10  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา  - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  

876 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานหนองขี้เห็น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลบานหัน  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา - อําเภอบานไผ  

จังหวัดขอนแกน  

877 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานกุดหลง หมูที่ 14  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนศิลา  - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

878 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองน้ําขุนเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 16  ตําบลบานหัน - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,176  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนศิลา  อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน  

879 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานวังยาว หมูที่ 5  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา -  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  

880 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 196  เมตร  -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหวยเสือเฒา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11  ตําบลปาปอ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,176  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ - อําเภอโนนศิลา  

จังหวัดขอนแกน  

881 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 175  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  ขก ถ 10011  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองบัว - บานคําหัวชาง  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง   จังหวัดขอนแกน  ลาดยางไมนอยกวา 1,225  ตร.ม.  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

882 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 175  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลตคอนกรีต  สายบานโนนฆอง คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลโนนฆอง -  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว  อําเภอบานฝาง   ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน  

883 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 203 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สายบานวังโพน หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง   จังหวัดขอนแกน  

884 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 203  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สายบานหนองคลองนอย  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 8  ตําบลปามะนาว   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง  - อําเภอพระยืน  

จังหวัดขอนแกน  

885 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  178  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10010 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหวาโงะ - บานดงนอย และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

886 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสาย บานหาดสวรรค คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 ตําบลวังเพิ่ม  – และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู ลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน  

887 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสาย บานหาดสวรรค คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13 ตําบลวังเพิ่ม  – และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 ลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

888 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสาย บานโสกหาด คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม  – และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 ลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม.

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

889 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสาย บานโสกหาด หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังเพิ่ม  – ตําบลดงลาน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

890 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร -         -             -             -                 497,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสาย บานวังทอง คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลวังเพิ่ม  – และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 ลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

891 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 150  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานปาแดง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. 

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด และตีเสนจราจร 

จังหวัดขอนแกน   

892 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานเปา  หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร   ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2  อําเภอบานไผ  ลาดยางไมนอยกวา 1,250 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน และตีเสนจราจร

893 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานทุม  หมูที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,250 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230  อําเภอเมือง  และตีเสนจราจร

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

894 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 248 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานพรสวรรค  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 13  (ซอยสุสานเจ็ก) และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเปด - ถนนเหลานาดี  และตีเสนจราจร

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

895 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานกอกนอย  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 12 - บานโคกฟนโปง หมูที่ 21  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดิน และตีเสนจราจร

หมายเลข 230  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน 

896 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานหนองขาม  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 15  ตําบลบานเปด - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230  และตีเสนจราจร

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

897 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานโคกฟนโปง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 21  (ขางโรงเรียน) และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดิน และตีเสนจราจร 

หมายเลข 230  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน 

898 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว  298  เมตร  -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหวยมวง หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแซง   อําเภอบานแฮด  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,490 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลเขวาไร และตีเสนจราจร 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

899 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 150  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10030 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานลาน -  บานหินลาดนาโน  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. 

และตีเสนจราจร

900 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 150  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10042 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย บานดอนหมากพริก - บานลาน  และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

901 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  203 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย บานบอแก - บานพระบุ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร

902 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  203 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10112 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองหญาขาวนก - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองแวง  อําเภอพระยืน  และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

903 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  215 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

สายบานหนองเสาเลา - บานหวยแสง  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,290 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 อําเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร 

904 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  215 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  ขก ถ  10005    คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,290 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนลาน   อําเภอชุมแพ   และตีเสนจราจร

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

905 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  215 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  ขก ถ  10096    คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,290 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโสกกอง   อําเภอชุมแพ   และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

906 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  215 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  ขก ถ  10079   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,290 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตลาดหนองแก   อําเภอชุมแพ  และตีเสนจราจร

 จังหวัดขอนแกน  

907 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 244  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สายบานดอนแดง  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดอนหัน - ทางหลวง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,220  ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 208  อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน  

908 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  203 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานขามปอม  หมูที่  1  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระบุ  อําเภอพระยืน -   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร 



3-286

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

909 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  203 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองหญาขาวนก  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3,6 ตําบลหนองแวง  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน - อําเภอเมือง  และตีเสนจราจร  

จังหวัดขอนแกน   

910 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  198 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10052  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําบอน - บานทุงโปรง  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,188 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร 

911 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  198 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สาย แยกทางหลวง 2109  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - บานบอ  หมูที่ 4  ตําบลบานดง  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,188 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร

912 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  198 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สาย บานกุดกระหนวน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 - บานสัมพันธ หมูที่  7 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,188 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาคํา - ตําบลโคกสูง  พรอมตีเสนจราจร

อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

913 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร   ยาว 248  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานเตา  หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหวา  -   ตําบลดอนชาง   และปลอดภัย 1,240  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

914 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร   ยาว 245  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานสวนมอญ  หมูที่ 3 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังหิน หมูที่ 5 ตําบลทาพระ  -  และปลอดภัย 1,225  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208   

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

915 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 190  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานปาแดง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ    อําเภอบานไผ  - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร 

916 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 190  เมตร   -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานธาตุ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานไผ    อําเภอบานไผ  - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

917 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 155  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10067 สายแยก ทล.2 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางเขาศูนยปฏิบัติการเวฬุวัน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. 

และตีเสนจราจร

918 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  เมตร ยาว  170  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต   สายบานโคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14 - บานดอนปอแดง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร   หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 16 ตําบลโคกสําราญ  ลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. 

อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

919 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  เมตร ยาว  170  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต   สายบานโนนสวรรค คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร   หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2  อําเภอบานแฮด ลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร

920 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 310 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก 4063 - บานหนองเรือ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2,10  ตําบลหนองเรือ และตีเสนจราจร

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

921 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สายบานโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานโสกมวง หมูที่ 3 และตีเสนจราจร

ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน 

922 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร -         -             -             -                 498,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2038 ชวงบานภูมูลเบา และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 - บานหนองเขื่อนชาง และตีเสนจราจร 

หมูที่ 6,17 ตําบลโนนทอง 

อําเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตําบล

กุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

923 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  194  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10048  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานคอกคี - บานกุดทิง  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,164 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

924 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  194  เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10045 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,164 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2039 - บานหวยโจด  และตีเสนจราจร

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   

925 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  176  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10119 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงชนบท ขก.2079 – และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดขอนแกน  อําเภอภูเวียง ลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร

926 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  176  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10012 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย บานดอนโมง - บานโนนฆอง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร

927 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว  176  เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10009 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองแก - บานนาชุมแสง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน   ลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

928 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว  297 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานโสกตลิ่ง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ถนนแจงสนิท และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหินตั้ง  อําเภอบานไผ  พรอมตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

929 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว  297 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานนาโพธิ์ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - บานหนองหญาปลอง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลภูเหล็ก  อําเภอบานไผ  พรอมตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน  

930 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4.50  เมตร  ยาว  330 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหนองแวงไรใหม หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ถนนเจนจบทิศ  และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   พรอมตีเสนจราจร

931 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร  ยาว  370 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานเกานอย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ถนนเลี่ยงเมือง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตเทศบาลบานไผ  อําเภอบานไผ  พรอมตีเสนจราจร 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

932 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  เมตร  ยาว  370 เมตร  -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานโสกจาน หมูที่ 3   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - ถนนแจงสนิท และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอบานไผ  พรอมตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน   

933 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 205  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองทุม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานหวา  อําเภอเมือง - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร

934 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 205  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10113 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหวา – บานเตา   และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร

935 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร  ยาว 205  เมตร    -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10063 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานแดงนอย – บานคอ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   และตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

936 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร  ยาว  297 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานเกานอย หมูที่ 7   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลในเมือง - บานหนองน้ําใส และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหนองน้ําใส  พรอมตีเสนจราจร

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   

937 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  เมตร ยาว 1,550  เมตร -         -             -             -                 5,000,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานหลุบหญาคา  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 ตําบลดอนหัน - ทางหลวง และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง  ลาดยางไมนอยกวา 12,400  ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน    และตีเสนจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

938 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 -         -             -             -                 5,000,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ขก ถ 10072 คมนาคมที่สะดวก เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานเหลานาดี - บานกระเดื่อง  และปลอดภัย เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 6 เมตร ยาว 365 เมตร ไหลทางขาง

ละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหลทางขาง

ละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ยาว 85 เมตร ไหลทางขางละ 

1 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมความ

ยาว 1,550 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด

ยางไมนอยกวา 12,200 ตร.ม. และ

ตีเสนจราจร

939 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  เมตร ยาว 245  เมตร -         -             -             -                 760,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายบานโนนราศรี  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่  18  - บานคําไฮ  หมูที่  3  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,225  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองโก  บานทรัพยสมบูรณ 

หมูที่ 5  ตําบลดูนสาด  

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

940 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  เมตร ยาว 160  เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายแยกทางหลวง  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนกระนวน - หวยเม็ก) - 

บานเวียงอินทร  หมูที่ 3

ตําบลน้ําออม  อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2

941 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  เมตร ยาว 160  เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายแยกทางหลวง  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2039  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ตอนกระนวน - หวยเม็ก) - 

บานกุดจาน  หมูที่ 4

ตําบลน้ําออม  อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2

942 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  เมตร ยาว 160  เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายบานเวียงอินทร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 - บานกุดจาน หมูที่ 4 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลน้ําออม   - บานผักหนาม

หมูที่ 4  ตําบลหนองกุงใหญ

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

943 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  เมตร ยาว 160  เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

เสริมเหล็ก  สายแยกทางหลวง  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทสาย ขก ถ 10110  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - 

บานตอกเกี้ย  บานเวียงอินทร  

หมูที่ 3  ตําบลน้ําออม   - 

บานผักหนาม  อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแกน  

944 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -             -             -             -                 370,000           ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร ความลึก  100 เมตร จํานวน  ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหวยยาง  หมูที่ 1  ตําบลหวยยาง อยางเพี่ยงพอ 1 บอ ขนาดพลังงานแสง รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน  อาทิตยไมนอยกวา 1,500 วัตต อยางเพียงพอ

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  

ปมบาดาล  ซัมเมิส  Hybrid

AC/DC Brushless  1500W

192V  (2HP)

945 กอสรางถนนสําหรับน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 18 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ขามลําหวยยาง  บานโคกสูง  คมนาคมที่สะดวก ลาดเยง 1 : 1.5  สันฝายสูง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2  ตําบลหวยยาง  เชื่อมเขต และปลอดภัย 1  เมตร  ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหัวนาคํา  อําเภอกระนาน

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

946 เจาะบอบาดาล และติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -             -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย น้ําใชในการเกษตร ความลึก 42 เมตร จํานวน 1 บอ ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

พรอมหอถังสูง ที่สาธารณะประโยชน อยางเพี่ยงพอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไม รอยละ 60 และทําการเกษตร

หนองซา  (คุมหนองซานอย)    นอยกวา 1,500 วัตต พรอมติดตั้ง อยางเพียงพอ

บานบะแต  หมูที่ 5  ตําบลหนองโก เครื่องสูบน้ํา  ปมบาดาลซัมเมิส

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน  Hybrid  AC/DC  Brushless

1,500 วัตต 192V  (2HP)  

หอถังสูง  6  เมตร

947 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยไผ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 2,485  เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1  ตําบลน้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสะอาด  อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,975  ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  (บดอัดแนน)

948 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร -         -             -              - 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานปาเปอย  หมูที่ 1  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานนางอง  หมูที่ 2  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางิ้ว   อําเภอเขาสวนกวาง  

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

949 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร -         -             -              - 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ  อําเภอเขาสวนกวาง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน -  ตําบลกุดหมากไฟ  

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

950 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนเจริญ  หมูที่ 4  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3  ตําบลนางิ้ว  

อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน 

951 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนเจริญ  หมูที่ 4  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน -  ตําบลหนองกุงศรี  

อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

952 ปรับปรุงถนนลูกรังบานปาเปอย  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร  -         -             -              - 460,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่  1  ตําบลโนนสมบูรณ  - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแสงสวาง 'หมูที่ 4  ตําบลนางิ้ว  และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,828  ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

953 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโคกกลาง  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร  -         -             -              - 480,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,908  ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - ตําบลหนองกุงศรี  อําเภอ (บดอัดแนน)

โนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

954 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโคกกลาง  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6   ตําบลโนนสมบูรณ -  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแสงสวาง  หมูที่ 4  ตําบลนางิ้ว  และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,987  ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

955 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 202 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานทุงโพธิ์ชัย หมูที่ 7  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - บานนางอง  หมูที่ 2  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 808 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนางิ้ว  อําเภอเขาสวนกวาง  

จังหวัดขอนแกน 

956 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนหัวชาง หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ  อําเภอเขาสวนกวาง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี  

อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 



3-300

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

957 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158  เมตร  -         -             -              - 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยไผ  หมูที่ 1  ตําบลน้ําพอง  -   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสะอาด  อําเภอน้ําพอง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

958 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยเสือเตน  หมูที่ 3  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพอง

อุบลรัตน  (ขก.1001)  

959 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหินกองนอย หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน

960 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร  -         -             -              - 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองหญารังกา  หมูที่ 7  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 



3-301

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

961 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสูง  หมูที่ 9  ตําบลน้ําพอง  -  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง  อําเภอน้ําพอง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

962 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองโน หมูที่ 11 ตําบลน้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสะอาด  อําเภอน้ําพอง  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

963 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร  -         -             -              - 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานคํามืดเหนือ  หมูที่ 12  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

964 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยเสือเตน  หมูที่ 16  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลกุดน้ําใส  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

965 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกสูง  หมูที่ 17   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลวังชัย  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 



3-302

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

966 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,052 เมตร -         -             -              - 8,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

กรีตแบบ pavement in-place คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

recycling สาย ขก ถ 10069 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 16,416 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองบัวนอย - บานกระนวน 

(ชวงบานโนน - บานหนองบัวนอย) 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

967 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานใหมสามัคคี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลขนวน  -  อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน  - และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 956 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมตอถนนทางหลวงแผนดิน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

หมายเลข 2133

968 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาดี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 13 ตําบลกุดธาตุ - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโคก  อําเภอหนองนาคํา และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 953 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

969 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองพู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลขนวน อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาคํา  -  บานโคกสงา  และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 956 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4  ตําบลบานเรือ  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

970 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,270 -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ความยาวรวม 2,270 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 953 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

971 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนแต หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสําราญ  -  ทางหลวง และปลอดภัย 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 230

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

972 กอสรางถนนน้ําลนผาน  ขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 25 เมตร  -         -             -              - 681,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบาตร บานบอใหญ หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:1.5 สันฝายสูง 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  เชื่อมเขต

ตําบลเสือเฒา  อําเภอเชียงยืน

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

973 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากถนนแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2133 แยกลาบบาง - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยซัน หมูที่ 7 ตําบลบานเรือ - 

ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

974 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหวยแคน - พัทยา 2  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

(ชวงที่ 1)

975 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหวยแคน - พัทยา 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

(ชวงที่ 2) 

976 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหวยแคน - พัทยา 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบล และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน  (ชวงที่ 3) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

977 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหวยแคน - พัทยา 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบล และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 4) 

978 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 427 เมตร -         -             -              - 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แบบเคพซีล สายหนาวัดแกวสวาง คมนาคมที่สะดวก ชั้นพื้นทาง ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บริเวณขางโรงเรียน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,135 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงธนสารโสภณ และตีเสนจราจรคอนกรีตไมนอยกวา

บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12 2,135 ตร.ม.และตีเสนจราจร

ตําบลหนองกุงธนสาร - ทางหลวง

ภูเวียงพัทยา 2 ตําบลกุดขอนแกน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

979 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกุงธนสาร หมูที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเทพรักษา หมูที่ 13 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบล

หนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

980 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานวังขอนแดง หมูที่ 15 , คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกไมงาม หมูที่ 7 ตําบล และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

981 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -             -              - 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาเพียง หมูที่ 6 , คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบล และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน  และตีเสนจราจร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

982 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ถนนลาดยางเชื่อมระหวางบาน คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสหกรณ หมูที่ 3 ตําบล และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองกุงธนสาร-บานพระบาทโนนคูณ และตีเสนจราจร 

หมูที่ 8 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

983 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางหลวงหมายเลข 4021  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสหกรณ หมูที่ 3 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

984 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานวังขอนแดง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - บานอางศิลา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

985 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหวาทอง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

986 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนคูณ หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร - บานอางศิลา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

987 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 5 , คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบล

หนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

988 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกไร-บานหนองกลาง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก 2175 - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายภูเวียง - กุดฉิม (2038)  

ตําบลสงเปอย - ตําบล

นาชุมแสง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 1

989 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกไร-บานหนองกลาง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก 2175 ถึง ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายภูเวียง-กุดฉิม (2038) ชวงที่ 2 

ตําบลสงเปอย - ตําบลนาชุมแสง 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

990 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 93 เมตร -         -             -              - 268,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอย - ทางหลวงแผนดินสาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 465 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูเวียง-กุดฉิม (2038) ตําบล

หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

991 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนตุน หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย  สายไปวัดปา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พุทธผาเวียง -  ตําบลนาชุมแสง 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

992 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกไร หมูที่ 7 ตําบลสงเปอย  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

993 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานถ้ําแข หมูที่ 8 ตําบลสงเปอย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

994 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนคูณ หมูที่ 11 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร - ตําบลสงเปอย และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

995 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยแคน หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร - ตําบลสงเปอย และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

996 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลบานเรือ และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

997 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกไมงาม หมูที่ 7  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

998 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย บานโคกไร  หมูที่ 7  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสงเปอย - ตําบลนาชุมแสง และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

999 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองกลาง  หมูที่ 4  ตําบลสงเปอย -คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง และปลอดภัย 1,554 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาโพธิ์ - เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ดงนอย) บานนาโพธิ์ หมูที่ 7  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นางิ้ว - เชื่อมเขตตําบลดงเมืองแอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

1,001 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 1,100 -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

มรรคคาคีรี ขางวัดพระพุทธบาท คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขานอย บานหนองตะนา หมูที่ 9 และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 490 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขาสวนกวาง - ทางไปสวนสัตว หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 3 กวาง 4 

ขอนแกน เชื่อมเขตตําบลคํามวง เมตร ยาว480 เมตร หนา 0.15 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน เมตร พรอมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.35

เมตร รวมความยาว 2,070 เมตร 

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 480 

ลบ.ม. (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,499 ลบ.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,002 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแสงสวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง - บานสําราญ หมูที่ 2 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน (บดอัดแนน)

จังหวัดขอนแกน

1,003 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 (หนา อบต.ดงเมืองแอม) บานดงบัง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลดงเมืองแอม - (บดอัดแนน)

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 

ตําบลเขาสวนกวาง 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

1,004 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยยาง หมูที่ 5  ตําบล และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,780 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเมืองแอม - ทางหลวงทองถิ่น (บดอัดแนน)

ขก.ถ.99-019 เชื่อมตําบลนางิ้ว  

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,005 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,320 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยยาง หมูที่ 5  ตําบล และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,844 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง - (บดอัดแนน)

เชื่อมเขตตําบลศรีสุขสําราญ 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

1,006 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยยาง หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําสมบูรณ หมูที่ 10 ตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเมืองแอม - เชื่อมตําบลนางิ้ว 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

1,007 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกุง หมูที่ 5 (ซอยนาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขวัญนภา) - บานทางพาด หมูที่ 11 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง -

ทางหลวงหมายเลข 2 ตําบล

เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,008 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโน หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงเมืองแอม - ทางหลวงทองถิ่น ขก.ถ. และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

99-004 อําเภอเขาสวนกวาง - 

เชื่อมตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง

จังหวัดขอนแกน

1,009 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางเขาโรงฆาสัตวอามีน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสงา หมูที่ 9 (เขตเทศบาล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเขาสวนกวาง) - เชื่อมตําบล

คํามวง อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน

1,010 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานไทหมอง เขตเทศบาลตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนทอง หมูที่ 5 ตําบลคํามวง

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,011 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาโพธิ์ หมูที่ 7 ตําบลนางิ้ว - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําแคน หมูที่ 12 ตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน

1,012 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนางิ้ว หมูที่ 1 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลนางิ้ว เชื่อม และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

1,013 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 3 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นางอง หมูที่ 2 ตําบลนางิ้ว เชื่อมทาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หลวงหมายเลข 5012 เขตตําบล

โนนมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน

1,014 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังมวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,015 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยแร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

  - ตําบลดอนดู  อําเภอหนองสองหอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

1,016 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลสระแกว - ตําบลวังมวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บดอัดแนน)

1,017 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสระแกว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลสระแกว  อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)

1,018 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสวาง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 1,940 -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลสระแกว  อําเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงที่ 2 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอ และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 685 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม

2,625 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

รวมไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,019 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเกาคอ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 2,550 -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลสระแกว - บานหวยแร คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ชวงที่ 2 ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลวังมวง และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 75 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม

2,625 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

รวมไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

1,020 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาเสียว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลสระแกว  อําเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เปอยนอย - บานหนองไผนอย และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4  ตําบลดอนดู (บดอัดแนน)

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

1,021 กอสรางหองน้ําภายในพุทธมณฑล เพื่อใหมีหองน้ํา กวาง 6.50 เมตร ยาว 8 เมตร -         -             -              - 699,000 ความพึงพอใจ  -มีหองน้ําที่ได สํานักชาง

อีสานจังหวัดขอนแกน ตําบลศิลา ที่ไดมาตรฐาน พื้นที่ไมนอยกวา 52 ตร.ม. ของผูใชบริการ มาตรฐาน ไวบริการ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา ประชาชน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,022 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหมีน้ําใชทํา ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -         -             -              - 250,000 ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรเพียงพอ ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ของผูใชบริการ อุปโภค บริโภค และ

บานโนนนกทา หมูที่ 16 ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไมนอย ไมนอยกวา ทําการเกษตรอยาง

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา กวา 2,400 วัตต พรอมติดตั้งเครื่อง รอยละ 60 เพียงพอ

จังหวัดขอนแกน สูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา 

1,023 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหมีน้ําใชทํา ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -         -             -              - 250,000 ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรเพียงพอ ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ของผูใชบริการ อุปโภค บริโภค และ

บานหนองนาคํา  หมูที่ 1  ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไมนอย ไมนอยกวา ทําการเกษตรอยาง

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา กวา 2,400 วัตต พรอมติดตั้งเครื่อง รอยละ 60 เพียงพอ

จังหวัดขอนแกน สูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา 

1,024 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหมีน้ําใชทํา ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -         -             -              - 250,000 ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรเพียงพอ ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ของผูใชบริการ อุปโภค บริโภค และ

บานหนองแวง  หมูที่ 14 ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไมนอย ไมนอยกวา ทําการเกษตรอยาง

ตําบลกุดธาตุ  อําเภอหนองนาคํา กวา 2,400 วัตต พรอมติดตั้งเครื่อง รอยละ 60 เพียงพอ

จังหวัดขอนแกน สูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา

ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,025 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 300 -         -             -              - 5,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายทางหลวงทองถิ่น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข ขก ถ 10059 บานโนนมวง และปลอดภัย ขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานหนองปอ (ชวงภายในหมูบาน ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 270

โนนมวง หมูที่ 3,12 ตําบลศิลา) เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหลทาง

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขางละ 1 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร ยาว 1,080

เมตร หนา 0.04 เมตร 

ชวงที่ 4 กวาง 6 เมตร ยาว 430

เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหลทาง

ขางละ 1 เมตร รวมระยะทาง

2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 14,480 ตร.ม. และ

ตีเสนผิวจราจร

1,026 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 255 เมตร -         -             -              - 484,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานหนองไผ หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,530 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข  ขก 1027 อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน



3-320

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,027 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4.50 เมตร ยาว 130 -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานหนองไผ หมูที่ 24 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 190 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทาง 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,535 ตร.ม. และ

ตีเสนผิวจราจร

1,028 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 100 -         -             -              - 487,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานโนนมวง หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร  มีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(หมูบานสินสุข) - ทางหลวงทองถิ่น และปลอดภัย ขางละ 1 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก ถ 10059 ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 125

(บานโนนมวง - บานหนองปอ) เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะ

ตําบลศิลา อําเภอเมือง ทาง 225 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. และ

ตีเสนผิวจราจร

1,029 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 60 -         -             -              - 490,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานโนนมวง  หมูที่ 19 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ตําบลบานเปด และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 237 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะ

ทาง 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,545 ตร.ม. และ

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,030 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 308 เมตร -         -             -              - 490,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานโนนมวง  หมูที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - มหาวิทยาลัยขอนแกน - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,540 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน

1,031 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 380 เมตร -         -             -              - 487,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานดอนยาง  หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโกทา หมูที่ 9 ตําบลศิลา - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และตีเสนผิวจราจร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1,032 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 308 เมตร -         -             -              - 490,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานเกษร  หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,540 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลขขก 1027 อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน

1,033 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 310 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานดอนยาง  หมูที่ 16 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 230 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,034 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 255 เมตร -         -             -              - 484,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานเตานอ  หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,530 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) และตีเสนผิวจราจร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1,035 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 308 เมตร -         -             -              - 490,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานศิลา  หมูที่ 18 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,540 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) และตีเสนผิวจราจร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1,036 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร -         -             -              - 473,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตสายบานหนองกุง  หมูที่ 2 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ถนนมิตรภาพ) อําเภอเมือง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน

1,037 ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวไหลทาง กวาง 3 เมตร -         -             -              - 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก ถ 10059 บานโนนมวง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองปอ (ชวงปากทางบาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนมวง) ตําบลศิลา อําเภอเมือง 782.50 ตร.ม. 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,038 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 276 เมตร -         -             -              - 142,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา  - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนแต หมูที่ 10 ตําบลสําราญ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 230 ตรม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน

1,039 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 137 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานยานาง  หมูที่ 2   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเพ็กใหญ - บานหนองดู   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 822 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 9  ตําบลลอมคอม  

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

1,040 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกกลาง  หมูที่ 7   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเพ็กใหญ - บานหนองคูรอง   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7  ตําบลลอมคอม  

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

1,041 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโจดหนองแก  หมูที่ 1   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล -   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานหัน  อําเภอโนนศิลา

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,042 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเตาเหล็ก  หมูที่ 5   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - ทางหลวง   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทสาย ขก. 3018

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน

1,043 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนานิคม  หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงนางเบา - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทสาย ขก. 1075

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน

1,044 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกเสนห  หมูที่ 13   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงนางเบา -    และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 807 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพล - บานมาบตากลา หมูที่ 5

ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท  

จังหวัดขอนแกน

1,045 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองมวงใหญ  หมูที่ 3   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเกางิ้ว - บานหนองตานา   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4  ตําบลหนองแวงนางเบา

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,046 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานชัยมงคล  หมูที่ 5   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเกางิ้ว - เทศบาลเมืองเมืองพล   และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน

1,047 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนตะหนิน  หมูที่ 5   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหัวทุง - ตําบลเกางิ้ว  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน

1,048 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกจากถนนทางหลวง 2233   คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวทุง หมูที่ 1 ตําบลหัวทุง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเพ็กใหญ  อําเภอพล  

จังหวัดขอนแกน

1,049 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1  กวาง 4 เมตร  ยาว -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานตาเหล็ก  หมูที่ 5   คมนาคมที่สะดวก 1,200 เมตร  หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - บานหัวคู และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 4 เมตร  ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 190 เมตร  หนา 0.10 เมตร 

(เกลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 

1,390 เมตร  หรือมีปริมาตร

หินคลุกรวมไมนอยกวา  

583  ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,050 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 184 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต (ชวงที่ 2)  สายบาน คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแสง  หมูที่ 2  ตําบลดอนดู และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองสองหอง - ตําบลสระแกว ไมนอยกวา  1,104  ตร.ม. 

อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน

1,051 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 184 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต (ชวงที่ 2)  สายบาน คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทอน  หมูที่ 3  ตําบลดอนดู - และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท สาย ขก. 4020 ไมนอยกวา 1,104  ตร.ม. 

(หนองสองหอง - นาเชือก)  อําเภอ

หนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน

1,052 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย กส 4039  บานนามูล - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตอประดู - บานดูนสาด  หมูที่ 1

ตําบลดูนสาด  อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแกน   ชวงที่ 2
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,053 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สาย กส 4039  บานนามูล - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตอประดู  หมูที่ 3  

ตําบลดูนสาด  อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2

1,054 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดูนสาด - บานศรีสถิตย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 12  ตําบลหนองโก

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน  

1,055 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนามูล  หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน  -  บานนาคํานอย

อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ



3-328

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,056 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหนาโรงเรียน  บานปาเสี้ยว คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6  ตําบลบานเม็ง - ทางลาดยาง  อ  และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 702 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อบจ สาย ขก.ถ.10008  ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

(บานยางคํา - บานเม็ง)  เชื่อม

บานดอนหัน  หมูที่ 8  ตําบลยางคํา

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน

1,057 ปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตที่ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาธารณประโยชน บานหนองแดง คมนาคมที่สะดวก เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลยางคํา - ทางลาดยาง และปลอดภัย คลุกไมนอยกวา 468 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บานยางคํา - (เกลี่ยเรียบ) พรอมลงดินถมสูงเฉลี่ย 

บานเม็ง) ตําบลบานเม็ง 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน นอยกวา 2,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

1,058 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 183 เมตร  -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานพระยืน  หมูที่ 1  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - บานชาด  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 9,150 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3  ตําบลขามปอม

อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,059 กอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร  -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวบึง  หมูที่ 17  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน - บานชาด  และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,673 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลพระยืน  อําเภอพระยืน - (บดอัดแนน)

บานดอนเงิน  หมูที่ 13

อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแกน

1,060 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร  -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก ถ 10060 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเรือง - บานหนองกอย และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 810 ตร.ม. 

1,061 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 8 เมตร  ยาว 101 เมตร  -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสี  หมูที่ 16  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ - ทางลาดยาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 808 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สายบานโนนมวง - บานหนองปอ)  

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  

1,062 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร  -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกเปย  หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ - ทางลาดยาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สายบานโคกสี - ทางลาดยาง

สาย ขก ถ 10059)  อําเภอเมือง  

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,063 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนเรือง  หมูที่ 18  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานคอ - บานหนองหลุบ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 7  ตําบลแดงใหญ  

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  

1,064 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 201 เมตร -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเพี้ยฟาน  หมูที่ 5  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสําราญ - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 804 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2  อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

1,065 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร  -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคก  หมูที่ 12  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสําราญ - เขตตําบลศิลา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  

1,066 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานอัมพวัน  หมูที่ 8  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสําราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข ขก 1027  

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,067 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 - บานโนนมวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  

1,068 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนน  หมูที่ 13  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอน - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  

1,069 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร  -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําบอน  หมูที่ 7  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอน - ทางลาดยาง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 (สายบานโนนลาน - บานซําจาน)  

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  

1,070 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร  ยาว 201 เมตร  -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองขาม  หมูที่ 12  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอน อําเภอเมือง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 804 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตตําบลทากระเสริม  

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,071 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร  ยาว 201 เมตร  -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทรัพยเจริญ หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนทอน - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 804 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 2  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  

1,072 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 163 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานทับบา หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลเมืองพล เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 815 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 207 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

1,073 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 163 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานโนนเหลื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลเมืองพล  และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 815 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 207 อําเภอพล 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,074 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน เพื่อใหมีไฟฟา ชนิดหลอดแอลอีดี  ไมต่ํากวา -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แสงอาทิตย บนถนนสายบานตําแย สองสวาง 50 วัตต จํานวน 12 ตน ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลเมืองพล - เพื่อความ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนกอก หมูที่ 2 ปลอดภัย

ตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

1,075 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน เพื่อใหมีไฟฟา ชนิดหลอดแอลอีดี  ไมต่ํากวา -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แสงอาทิตย สายบานทับบา สองสวาง 100 วัตต จํานวน 12 ตน ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3  ตําบลเมืองพล  เชื่อม เพื่อความ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  207  ปลอดภัย

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน

1,076 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 163 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหวยโจด หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนขา - บานหนองแวงโคตร และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 815 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13 ตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

1,077 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 135 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงแผนดิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2 - บานโนนเมือง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลโนนขา อําเภอพล 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,078 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 163 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองแวงใน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9 - บานโนนตะโก หมูที่ 4 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 815 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 

2246 ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

1,079 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 163 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานโนนพริก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสงา - บานโนนตะโก และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 815 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4  ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

1,080 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 เมตร ยาว 163 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานโสกนกเต็น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลโสกนกเต็น - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 818 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองทุม หมูที่ 5 

ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,081 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 116 เมตร -         -             -             -                 355,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานโนนชาด หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมถนนลาดยาง  อบจ. และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 580 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายบานตําแย - บานโนนกอก 

ตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

1,082 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 215 เมตร -         -             -             -                 650,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหันนอย หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงโสกพระ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,075 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหันใหญ หมูที่ 6 

ตําบลเมืองพล อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน 

1,083 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหญาขาว หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทานางแนว - ตําบลละหานนา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 852 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

1,084 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ วาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร -         -             -             -                 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานน้ําซับ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทานางแมว อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 852 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,085 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 213 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนเขวา หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 852 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน

1,086 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 5,004 เมตร -         -             -             -                 9,997,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลทคอนกรีต สายภูเวียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พัทยา 2 จากบานโนนคูณ และปลอดภัย 30,024 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร - 

บานหนองกระแหลง หมูที่ 5

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

1,087 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -         -             -             -                 2,712,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต ถนนทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร มีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขอนแกน 11063  ชวงดานเก็บ และปลอดภัย ขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คาธรรมเนียม - อุทยานแหงชาติ ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ภูเวียง  ตําบลในเมือง ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม.

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,088 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 728 เมตร -         -             -             -                 3,456,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานชัยเจริญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลเกางิ้ว อําเภอพล และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 4,368 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2233 

(อําเภอพล - อําเภอแวงใหญ) 

1,089 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร -         -             -             -                 3,685,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร มีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุงสวาง - บานโนนสะอาด และปลอดภัย ขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองสองหอง ลาดยางไมนอยกวา 8,000 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน 

1,090 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 740 เมตร -         -             -             -                 3,069,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายแยกทางหลวงทองถิ่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10127 บานหนองบัว และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 15 ตําบลหนองสองหอง - 4,440 ตร.ม. 

ตําบลดงเต็ง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน 

1,091 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต สายบานหนองเขียด หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด - ตําบลโนนหัน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,092 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลตคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองกุง หมูที่ 6 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองเขียด - ตําบลโนนหัน 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1,093 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลตคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองกุง หมูที่ 5 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองเขียด - ตําบลวังหินลาด 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1,094 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร -         -             -             -                 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลทคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานหนองเขียด หมูที่ 1 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข

201 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,095 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 950 เมตร -         -             -             -                 3,009,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลตคอนกรีต คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานขามเรียน หมูที่ 12 และปลอดภัย ชั้นพื้นทางคอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ - หนา 0.05 เมตร (บดอัดแนน) 

บานดูนอย หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 5,700 ตร.ม. 

1,096 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 1,980 เมตร -         -             -             -                 6,773,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายบานพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 14 ตําบลพระยืน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 9,900 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน - บานหนองคลองใหญ และตีเสนผิวจราจร

หมูที่ 7 ตําบลปามะนาว 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

1,097 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวง 1 กวาง 4 เมตร -         -             -             -                 8,692,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานเสาเลา หมูที่ 4  คมนาคมที่สะดวก ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท - และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแกน  ชวง 2  กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,970 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 9,000 ตร.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,098 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ (ชวงที่ 1) กวาง 6 เมตร ไหลทางขาง -         -             -             -                 1,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานแกงยาว หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย (ชวงที่ 2) กวาง 6 เมตร ยาว 116 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

201 ชุมแพ - ภูเขียว อําเภอชุมแพ เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

จังหวัดขอนแกน ลาดยางไมนอยกวา 2,212 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร

1,099 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 526 เมตร -         -             -             -                 1,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานดอนหัน หมูที่ 9  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย ยางไมนอยกวา 3,156 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร

1,100 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 526 เมตร -         -             -             -                 1,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานไชยสอ หมูที่ 2  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลไชยสอ - ทางหลวงหมายเลข  และปลอดภัย ยางไมนอยกวา 3,156 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร

1,101 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 526 เมตร -         -             -             -                 1,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานแห หมูที่ 1  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ และปลอดภัย ยางไมนอยกวา 3,156 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และตีเสนผิวจราจร



3-341

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,102 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 2,566 เมตร -         -             -             -                 10,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีตแบบ Pavement in -  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1  เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

place recycling สาย ขก ถ 10045 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - 20,528 ตร.ม. 

บานหวยโจด (ชวงบานหวยโจด) 

หมูที่ 3 ตําบลหวยโจด 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

1,103 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 364 เมตร -         -             -             -                 1,526,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต บานผักหวาน หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานลาน - ตําบลหินตั้ง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,184 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

1,104 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร รวมยาว 3,054 เมตร -         -             -             -                 10,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สาย ขก ถ 10062 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 1 ยาว ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทองหลาง -บานโตน และปลอดภัย 1,500 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 1,554 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

18,324 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,105 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 800 -         -             -             -                 6,215,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  สาย ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก เมตร ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานบอแก -บานพระบุ และปลอดภัย 917 เมตร หนา  0.05 เมตร มีไหล รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   ทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 11,219 ตร.ม. 

และตีเสนผิวจราจร

1,106 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 82 เมตร -         -             -             -                 205,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานพระบาทโนนคูณ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - บานโคกสหกรณ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงธนสาร 656 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดินดํา หมูที่ 1,7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมวัดปาพุทธนิมิตรรังษี และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 880 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดินดํา - ตําบลบานเรือ 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูที่ 1 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

1,109 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกุดดุก หมูที่ 4 เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังชัย หมูที่ 5 ตําบลดินดํา - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

1,110 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกุดดุก หมูที่ 3,4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. ตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน 

1,111 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดินดํา หมูที่ 1 ตําบลดินดํา - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเรือ หมูที่ 1 ตําบลบานเรือ และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. ตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(สายสางกกเดื่อ) อําเภอภูเวียง 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,112 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองทุม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - บานโคกสงา และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบานเรือ 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

1,113 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานวังชัย หมูที่ 5 ตําบลดินดํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง - บานคึมชาติ และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลขนวน 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

1,114 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองทุม หมูที่ 2 , คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกุดดุก หมูที่ 3,4 ตําบลดินดํา - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 

1,115 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูที่ 1 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน 



3-345

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,116 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดินดํา หมูที่ 7  , คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกุดดุก หมูที่ 3 , 4  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

1,117 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานวังชัย หมูที่ 5 ตําบลดินดํา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูเวียง  - ตําบลขนวน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน 

1,118 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดินดํา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกุดดุก หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลดินดํา - ตําบลขนวน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -             -                 457,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดินดํา หมูที่ 1,7  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมวัดปาพุทธนิมิต และปลอดภัย 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคอ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,122 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานไครนุน หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

1,123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสําราญ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเลิงแสง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแกนพัฒนา หมูที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโพนพัฒนา หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,127 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สามแยกบานกุดขอนแกน หมูที่ 6 , คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนหัน หมูที่ 11 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน  - 

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,128 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สามแยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 4021 บานกุดขอนแกน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6 , บานเลิงแสง หมูที่ 9  

ตําบลกุดขอนแกน - 

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,129 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สามแยกบานดอนหัน หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน  - สะพาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เสรีราษฎร ตําบลหนองกุงเซิน 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,130 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานกุดขอนแกน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,131 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางหลวงชนบท หมายเลข คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

4021 บานกุดขอนแกน หมูที่ 6 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - 

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน 

1,132 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางหลวงชนบท หมายเลข คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

4021 สามแยกบานโพนพัฒนา และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 14  ตําบลกุดขอนแกน 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร 

อําเภอภูเวียง - ตําบลบานกง 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

1,133 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวนาหมอ หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,134 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองยางแลน หมูที่ 3 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาชุมแสง - ตําบลสงเปอย  

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,135 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาชุมแสง หมูที่ 1 , คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวฝาย หมูที่ 5 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาชุมแสง - ตําบลสงเปอย  

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,136 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง   6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากทางหลวงภูเวียงหนองแก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวฝาย หมูที่ 12 และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเกา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูเวียง - บานหวยทราย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 (ชวงทายทรายรีสอรท) 

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน   

1,138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร -         -             -             -                 494,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานภูเวียง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูเวียง - บานหวยทราย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 872 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลสงเปอย 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,139 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ทางหลวงหมายเลข 2133 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูเวียงศรีบุญเรือง - บานโคกพัฒนา และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลภูเวียง 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,140 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ขก.ถ.10019 สายบานโคกสหกรณ  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยชัน หมูที่ 3  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,141 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวง ขก.4021 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโสกหาง หมูที่ 9 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัด

1,142 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน ขก.ถ.10013 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โสกหาง - ทุงชมพู - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายบานโนนกระเดา หมูที่ 7 

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,143 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน ขก.ถ.10019 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสหกรณนาหวา - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายบานนาหวา หมูที่ 1 

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,144 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากถนน ขก.ถ.10019 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสหกรณนาหวา - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 5 

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,145 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวง ขก.4021  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสวาง หมูที่ 10 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,146 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวง ขก.4021 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนอุดม หมูที่ 6 และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน



3-354

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,147 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10013 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโสกหาง - ทุงชมพู - และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานทุงชมพู หมูที่ 1 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

1,148 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10013 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโสกหาง - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางเขาบานหวยขี้หนู หมูที่ 2 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,149 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกสหกรณ - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยขี้หนู หมูที่ 2

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน



3-355

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,150 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกสหกรณ - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดอนเพิ่ม หมูที่ 7 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,151 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกสหกรณ - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดอนดู หมูที่ 3 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,152 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกสหกรณ - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสงเปอย หมูที่ 4 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,153 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกสหกรณ - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดแคน หมูที่ 5 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

1,154 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโคกสหกรณ - ทุงชมพู  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองพวง หมูที่ 6 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,155 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10025 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานทุงชมพูกุดแคน  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโคกสงเปอย หมูที่ 4 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,156 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10025 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานทุงชมพูกุดแคน  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานกุดแคน หมูที่ 5 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,157 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย ขก.ถ.10025 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานทุงชมพูกุดแคน  และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานดอนดู หมูที่ 3 

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,158 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองพวง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - บานหนองผักแวน และปลอดภัย 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 5 ตําบลหวาทอง 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,159 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง   6 เมตร ยาว 171 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดอนเพิ่ม หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - บานโคกกลาง และปลอดภัย 1,026 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหวาทอง 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

1,160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหนองพวง หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมวัดปาศิลาอาส และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

1,161 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทุงชมพู หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

1,162 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดอนดู หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 



3-359

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,163 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดอนดู หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,164 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสรางแกว หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,165 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 296 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหินตั้ง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 1,776  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,166 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 296 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนฆอง หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 1,776  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

1,167 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยหวา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 



3-360

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,168 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานกระเดื่อง หมูที่ 9  คมนาคมที่สะดวก มีใหลทางกวางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว - ตําบลบานเหลา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 1,400  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  

1,169 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังโพน หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลพระยืน 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  

1,170 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังโพน หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลยางคํา 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน   

1,171 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองคลองนอย หมูที่ 8  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลพระยืน 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   



3-361

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,172 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังโพน หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

1,173 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหินกอง   หมูที่ 4  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   

1,174 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานคําหัวชาง หมูที่ 3  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

1,175 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร  ยาว 297 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหินกอง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,485  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลยางคํา 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  



3-362

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,176 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโสกมวง หมูที่ 3  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว - ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

1,177 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองบัว หมูที่ 10  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

1,178 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานนาดอกไม หมูที่ 1  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,179 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองบัว หมูที่ 7  และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   



3-363

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,180 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหนองวังเดือนหา บานโสกมวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3  ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลบานกง 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

1,181 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานบะยาว หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 972  ตร.ม. ตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,182 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองบัว หมูที่ 7  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 972  ตร.ม. ตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,183 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองบัว หมูที่ 10  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว -  ทางหลวง และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 12 ตําบลบานฝาง 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  



3-364

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,184 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองบัว หมูที่ 8  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว -  ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย 972  ตร.ม.  และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,185 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดอนดู หมูที่ 4  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองบัว -  ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,186 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานเขื่อน หมูที่ 4  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเหลา - ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

1,187 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนเขวา หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานเหลา - ตําบลปามะนาว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,188 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกงาม หมูที่ 4,8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกงาม - ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  



3-365

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,189 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกงาม หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกงาม และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลบานผือ 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

1,190 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานคําหญาแดง หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกงาม -  ตําบลปาหวายนั่ง และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,191 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 190 เมตร -         -             -             -                 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกใหญ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - ตําบลโคกงาม และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 1,520  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  

1,192 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานแกนเทา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - ตําบลโคกงาม และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 



3-366

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,193 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 249 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานแกนเทา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง และปลอดภัย 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง - ตําบลสาวะถี

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

1,194 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานแกนเทา หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - ตําบลโคกงาม และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน 

1,195 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสระแกว หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - ตําบลบานเหลา และปลอดภัย 972  ตร.ม. ตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,196 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานดอนหัน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - ตําบลโนนฆอง และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 



3-367

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,197 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกใหญ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง - ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

1,198 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 162 เมตร -         -             -             -                 495,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานฝาง หมูที่ 2 ตําบลบานฝาง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานฝาง - ตําบลบานทุม และปลอดภัย 972  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

1,199 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร -         -             -             -                 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสําโรง หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง - ตําบลบานโนน 1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

1,200 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสําโรง หมูที่ 12 - คมนาคมที่สะดวก หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลาใหญ หมูที่ 13 และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,380 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานขาม ตร.ม. และตีเสนจราจร 

อําเภอน้ําพอง - ตําบลบานโนน 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 



3-368

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,201 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขาม หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม -  ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,202 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานขาม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,203 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนเชือก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,204 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนเชือก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(เสนเรียบคลอง) หมูที่ 7 และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานขาม - ตําบลทากระเสริม 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,205 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -             -                 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนเชือก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม - ตําบลทรายมูล และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,380 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตร.ม. และตีเสนจราจร 

1,206 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานบึงเปง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบานขาม และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,207 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวบึง หมูที่ 9 ตําบลทรายมูล - คมนาคมที่สะดวก หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,380 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ตร.ม. และตีเสนจราจร 

1,208 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

จากถนนทางหลวงหมายเลข 2183 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,380 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตร.ม. และตีเสนจราจร 

1,209 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทามะเดื่อ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน



3-370

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,210 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทามะเดื่อ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,211 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายกุดพังเครือ หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,212 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานทากระเสริม หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,213 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาคํานอย หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,214 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวนอย หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,215 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานจําปา (เรียบคลองR3) หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,216 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานจําปา หมูที่ 7 ตําบลทรายมูล - คมนาคมที่สะดวก หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม และตําบลบัวใหญ และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,380 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตร.ม. และตีเสนจราจร 

1,217 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวบึง หมูที่ 9 ตําบลทรายมูล - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

1,218 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานอุบล หมูที่ 3 ตําบลบัวใหญ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

1,219 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานรักชาติ หมูที่ 16 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 



3-372

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,220 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวนอย หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,221 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาคํานอย หมูที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลทรายมูล และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,222 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย บานบัวใหญ หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

1,223 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกคอย หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1,224 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย บานคอกคี หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน



3-373

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,225 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานแสนตอ หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,400 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ตร.ม. และตีเสนจราจร 

1,226 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวบาน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล -  ตําบลบัวใหญ และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1,227 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวบาน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล - ตําบลวังชัย และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,228 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนางาม หมูที่ 4  ตําบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทรายมูล - ทางหลวงหมายเลข 2039 และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,229 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโคกสงา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล -  ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 



3-374

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,230 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงหมายเลข 2038 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบลทรายมูล และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,231 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร -         -             -              - 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายหนองนกเขียน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง - ตําบลวังชัย และปลอดภัย 1,368 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,232 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหวา หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,233 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองหวา หมูที่ 10,13 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลทรายมูล - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,234 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาคู หมูที่ 3 ตําบลหนองกุง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 



3-375

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,235 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,236 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาเรียง หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,237 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย -  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

1,238 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานกุดพังทุย หมูที่ 1 ตําบลพังทุย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาเรียง หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 



3-376

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,239 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานพังทุย หมูที่ 10 ตําบลพังทุย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังชัยและตําบลหนองกุง และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,240 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาเรียง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง - ตําบลพังทุย และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1,241 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาเรียง หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง - ตําบลวังชัย และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,242 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยหินลาด หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน



3-377

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,243 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สาย บานกุดพังทุย หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

1,244 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาขาม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

1,245 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโสกมวง หมูที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

1,246 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน



3-378

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,247 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวเงิน หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,248 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําจั่น หมูที่ 6 ตําบลบัวเงิน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

1,249 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําบอน หมูที่ 8 ตําบลบัวเงิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลคํามวง และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

1,250 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานดงเย็น หมูที่ 11 ตําบลบัวเงิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง - ตําบลคํามวง และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 



3-379

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,251 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําบอน หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,252 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย และปลอดภัย 888 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

1,253 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําจั่นเหนือ หมูที่ 15  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2039 อําเภอน้ําพอง  1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน 

1,254 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานคําจั่นกลาง หมูที่ 16  คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2039 อําเภอน้ําพอง  1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน 



3-380

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,255 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร -         -             -              - 493,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานสนามบิน หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน และปลอดภัย 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

1,256 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 275 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลนาเพียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย 1,650  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองคอนไทย อําเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ  

1,257 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 275 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลนาเพียง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย 1,650  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1,258 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 275 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขามปอม หมูที่ 4 ตําบลขัวเรียง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2005  และปลอดภัย 1,650  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน



3-381

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,259 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 275 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนศิลา หมูที่ 9 ตําบลขัวเรียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง และปลอดภัย 1,650  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

1,260 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 275 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานขามปอม หมูที่ 4 ตําบลขัวเรียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง และปลอดภัย 1,650  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

1,261 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 275 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโคกมวง หมูที่ 7 ตําบลขัวเรียง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง และปลอดภัย 1,650  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

1,262 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 209 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสุขสมบูรณ หมูที่ 5  คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ - และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,672 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาชุมแสง  อําเภอภูเวียง ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  

จังหวัดขอนแกน 



3-382

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,263 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร  ยาว 209 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองโพงโพด หมูที่ 2  คมนาคมที่สะดวก มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเสาเลา - ตําบลขัวเรียง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,672 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  

1,264 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีลสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 193 เมตร -         -             -              - 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานมวงโป หมูที่ 23 ตําบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม  อําเภอเมือง และปลอดภัย 965 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 

1,265 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 163 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายทางหลวงหมายเลข 12 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขอนแกน - ชุมแพ - บานหนองกุง และปลอดภัย 978 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 18 ตําบลบานทุม อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน  

1,266 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 163 เมตร -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองกุง หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานทุม อําเภอเมือง - บาน และปลอดภัย 978 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกใหญ หมูที่ 10 ตําบลบานฝาง 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 



3-383

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,267 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหมูบานมะลิวัลย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 - ทางหลวง 230 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 865 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) ตําบลแดงใหญ 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

1,268 กอสรางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ขนาดทอเสนผาศูนย -             -             -             -                 246,000           ความพึงพอใจ การระบายน้ําเปน สํานักชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทวมขัง กลาง 0.80 เมตร ของประชาชน ไปโดยสะดวก

บานหนองกุง หมูที่ 2 จํานวน 115 ทอน ไมนอยกวา

ตําบลคึมชาด - บานโนนสะอาด พรอมเทคอนกรีตดาด รอยละ 60

หมูที่ 6 ตําบลดอนดู ปองกันการกัดเซาะ

อําเภอหนองสองหอง บริเวณปากทอ 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 แหง

1,269 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  -         -             -              - 497,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานคํามืดใต  หมูที่ 14  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง  อําเภอน้ําพอง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลคํามวง  อําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน 



3-384

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,270 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -             -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ในเขตตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง อยางเพี่ยงพอ จํานวน 2 บอ ขนาดพลังงานแสง รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา 2,400 วัตต  อยางเพียงพอ

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ําขนาด 

มอเตอร 1.5 แรงมา

1,271 ขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหเกษตรกรมี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว -             -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร น้ําใชในการเกษตร ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ในเขตตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง อยางเพี่ยงพอ จํานวน 2 บอ ขนาดพลังงานแสง รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน อาทิตยไมนอยกวา 2,400 วัตต อยางเพียงพอ

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา 

1,272 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองนาดี หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแวงนางเบา - และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขตบานหนองมวงใหญ หมูที่ 3  พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี

ตําบลเกางิ้ว อําเภอพล ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 519 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,273 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองสิม หมูที่ 11 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบล และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โสกนกเต็น  อําเภอพล พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

519 ลบ.ม. 

1,274 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองแกคํา หมูที่ 14 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล - และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 เขตอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

519 ลบ.ม. 

1,275 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานโจดหนองแก - คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตบานหวยคอ หมูที่ 2 และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองแวงนางเบา พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

519 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,276 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

1075  บานหนองแวงนางเบา และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 1 - บานหนองตานา หมูที่ 4 พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี

ตําบลหนองแวงนางเบา ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 519 ลบ.ม. 

1,277 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานนาเสถียร หมูที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย - และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน 

1,278 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายจากบานหนองไผ หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลลอมคอม เชื่อมเขต และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

519 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,279 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานวังผือ หมูที่ 4,9  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม - ตําบลวังมวง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

1,280 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ (ชวงที่ 1) กวาง 5 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองบัวนอย หมูที่ 4  คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสระแกว - ตําบลวังมวง และปลอดภัย (ชวงที่ 2)  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ความยาวรวม 2,130 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังรวม

ไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 



3-388

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,281 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 860 เมตร -         -             -              - 481,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหวยแร หมูที่ 3  คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง  4,265 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร 

ศก. 0.60 เมตร 1 แถว 

จํานวน 8 ทอน 

1,282 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 860 เมตร -         -             -              - 466,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานวังมวง หมูที่ 2  คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังมวง  - ตําบลขามปอม และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

1,283 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองโก หมูที่ 6  คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลขามปอม  อําเภอเปอยนอย - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลบานลาน  อําเภอบานไผ 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,284 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไผลอม หมูที่ 1  คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองไผลอม - ถนนสาย และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสองหอง - โนนสะอาด 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน 

1,285 ปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานหนองไผพัฒนา คมนาคมที่สะดวก สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 9  ตําบลหนองไผลอม - และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จังหวัดขอนแกน 

1,286 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1  กวาง 5 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองหวา  หมูที่ 3 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,020 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนแขม  หมูที่ 4  ตําบลยางคํา และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 5 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ขก 2013  เชื่อมเขตอําเภอบานฝาง ความยาวรวม 1,250 เมตร 

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไมนอยกวา 649 ลบ.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,287 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายวัดภูเม็งทอง  บานหนองแดง คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร  หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10  ตําบลยางคํา - ปาสงวน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูเม็ง  ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 8,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จังหวัดขอนแกน 

1,288 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

4039 บานนามูล - บานตอประดู - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(วัดบารมีธรรม) บานนามูล หมูที่ 4 

ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

1,289 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหัวบึง หมูที่ 17  ตําบลพระยืน  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอพระยืน - บานดอนเงิน  และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,673 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 13  ตําบลบานหวา (บดอัดแนน) 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,290 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1  กวาง 4  เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานเตาเหล็ก หมูที่ 5  คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโจดหนองแก - บานหัวคู  และปลอดภัย ชวงที่ 2  กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 6  ตําบลโสกนกเต็น  ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร 

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 

1,390 เมตร  หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 583 ลบ.ม.

(บดอัดแนน) 

1,291 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร -         -             -              - 496,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยหวา  หมูที่ 6    คมนาคมที่สะดวก หรือมีลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนฆอง - ตําบลบานเหลา และปลอดภัย 1,494  ตร.ม.  และตีเสนจราจร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

1,292 กอสรางรั้วไวรเมชเคลือบกัลปวาไนท เพื่อใหมีพื้นที่และ ขนาดสูง 1.50 เมตร   -    -  -    - 495,000           ความพึงพอใจ ศูนยเครื่องจักรกล สํานักชาง

ภายในศูนยเครื่องจักรกล  องคการ แนวเขตที่ชัดเจน ยาว  220  เมตร ไมนอยกวา มีแนวเขตที่ชัดเจน

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน รอยละ 60
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,293 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  - เพื่อจายเปนคา  - ผูรับจางที่องคการบริหาร -         -             -              - 2,000,000         ความพึงพอใจ ผูรับจางไดรับคา สํานักชาง

(คา K) ชดเชยใหแก สวนจังหวัดไดดําเนินการ ของผูรับจาง ชดเชยตามหนังสือ

ผูรับจาง จัดซื้อจัดจางในหมวดคา สั่งการกระทรวง

ที่ดินและสิ่งกอสราง การคลัง

1,294 ซอมแซมระบบไฟฟาสองสวาง  -เพื่อซอมแซมระบบ  - ซอมแซมระบบไฟฟา -             -             -             -                 800,000           ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความ สํานักชาง

ในถนนที่อยูในความรับผิดชอบ ไฟฟาสองสวางให สองสวางที่ติดตั้งในถนน ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ขององคการบริหารสวนจังหวัด กับถนนที่อยูใน สายตาง ๆ ที่อยูในความ ไมนอยกวา ไปมา

ขอนแกน ความรับผิดชอบ รับผิดชอบขององคการ รอยละ 60

ของ อบจ.ขอนแกน บริหารสวนจังหวัด

 -เพื่อใหประชาชน ขอนแกน

มีความปลอดภัยใน

การสัญจรในเวลา

กลางคืน 

 -เพื่อปองกันปญหา

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,295 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานเหลาโนนคูณ  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2  ตําบลโนนศิลา -  ตําบล และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,176  ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา และตีเสนจราจร

จังหวัดขอนแกน

1,296 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 215 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต   ขก ถ 10079 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายแยกทางหลวงชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,290  ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก 2071 - บานนาเพียง  และตีเสนจราจร

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

1,297 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหลุบคา  หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโนนศิลา  อําเภอโนนศิลา และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,176  ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 - บานมาบตากลา  หมูที่ 5  และตีเสนจราจร

ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท  

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,298 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ ขนาด 8 x 12 เมตร หรือมีพื้นที่ -         -             -              - 500,000 ความพึงพอใจ สํานักชาง

ศูนยการศึกษานอกระบบและ ในการจัดกิจกรรม อาคารไมนอยกวา 96 ตร.ม. ไมนอยกวา 

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมแพ รอยละ 60

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

1,299 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  7  เมตร  ยาว  24 เมตร -         -             -              - 2,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

(หรือคอนกรีตอัดแรง) ขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก (ชนิด 3 ชวง  ไมมีทางเทา)  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขามลําหวยหนองไผลอม  และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนทองหลาง  หมูที่ 4  

ตําบลไชยสอ  อําเภอชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน - ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

1,300 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

คอนกรีต  บานหนองปลาหมอ  คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยาง ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหนองปลาหมอ  - และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,176  ตร.ม.  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหลุบคา  หมูที่ 7   และตีเสนจราจร

ตําบลโนนศิลา  อําเภอโนนศิลา

จังหวัดขอนแกน



3-395

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,301 กอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมี ขนาดผิวลาน คสล.กวาง 31 เมตร -         -           - -             700,000           ความพึงพอใจ  -มีลานเอนกประสงค สํานักชาง

เสริมเหล็ก บานขามปอม หมูที่ 4 สถานที่ในการ ยาว 47.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน และ

ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ ดําเนินกิจกรรม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ประชาชนไดใช

จังหวัดขอนแกน รวมกัน 1,480 ตร.ม. ประโยชนรวมกัน

1,302 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร -         -           - -             500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทองหลาง หมูที่ 2 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ - ตําบลวังหินลาด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1,303 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร -         -           - -             450,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยบง หมูที่ 6 ตําบลหนองไผ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบลวังหินลาด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

1,304 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร -             -              - -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองเสาเลา หมูที่ 1 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเสาเลา - ถนนมะลิวัลย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,305 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 561เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานกุดลอบ หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ไชย คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด และปลอดภัย ดินถมไมนอยกวา 4,207 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) 

1,306 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 635เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย คมนาคมที่สะดวก ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลวังแสง และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,207 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

1,307 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 196 เมตร -         -             -              - 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนกระยอม หมูที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพธิ์ไชย  -  ตําบลซับสมบูรณ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 784  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

1,308 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหินตั้ง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร -         -             -              - 450,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 3, ตําบลซับสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค 1,316  ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,309 โครงการซอมแซมผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 2,130.00 ม. -             -              -  - 496,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บดอัดแนน  บานโคกสวาง  หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสูง  อําเภออุบลรัตน - และปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกุงนอย  ตําบลบานคอ 12,780.00 ตร.ม. 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน

1,310 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังกกแกว หมูที่ 9 ตําบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แหลงทองเที่ยวภูตาหลอ และปลอดภัย ไมนอยกวา 828 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,311 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยมวง อําเภอภูผามาน - บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ซําผักหนาม ตําบลนาหนองทุม 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1,312 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวางขางละ 1 เมตร ยาวรวม 360 -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ขก ถ 10007 บานทากระบือ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 720 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,313 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังสวาบ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 (ซําปลาดุก) กวาง 4 เมตร -         -          -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลวังสวาบ - ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร , ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยมวง อําเภอภูผามาน และปลอดภัย ชวงที่ 2 (ปากหมู) กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ยาว 1,000 เมตร ถมดินบางชวง 

ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 

ลาดเอียง 1:2  หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 276 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

1,314 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

โนนสะอาด หมูที่ 4 ตําบลหวยมวง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 978 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

1,315 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 747 เมตร -         -             -             -                 2,700,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

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

โนนสะอาด อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 4,482 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน



3-399

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,316 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังมน หมูที่ 4 ตําบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,317 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,318 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 138 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนตาเหล็ก หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 828 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,319 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 138 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูผามาน อําเภอภูผามาน - ตําบล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 828 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นาหนองทุม อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน



3-400

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,320 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 666 เมตร -         -             -             -                 2,000,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แหลงทองเที่ยวน้ําตกตาดฟา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,330 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,321 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานวังเจริญ หมูที่ 2 ตําบลหวยมวง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1,322 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานปากลวย หมูที่ 5 ตําบลโนนคอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน

1,323 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 2,520 เมตร -             -              -  - 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหนองหวยไผ  หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลน้ําพอง - ตําบลสะอาด และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,003 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน)



3-401

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,324 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 138 เมตร -         -             -             -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานโนนคอม หมูที่ 1 ตําบลโนนคอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 -  ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 828 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1,325 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 186 เมตร -         -             -             -                 674,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

ขก ถ 10007 บานทากระบือ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,116 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1,326 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร -         -             -             -                 499,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานนาฝายใต หมูที่ 2 ตําบลนาฝาย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1,327 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยถ้ําเตา หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอ และปลอดภัย ไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูผามาน จังหวัดขอนแกน



3-402

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,328 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานฝายตาสวน หมูที่ 8 ตําบล คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอ และปลอดภัย ไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,329 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 506 เมตร หนา -         -          -  - 1,830,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานภูผามาน หมูที่ 1 ตําบลภูผามาน คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แหลงทองเที่ยวถ้ําคางคาว และปลอดภัย ไมนอยกวา 3,036 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

1,330 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา -         -          -  - 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

บานหวยเตย หมูที่ 7 ตําบลหวยมวง - คมนาคมที่สะดวก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน และปลอดภัย ไมนอยกวา 830 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

1,331 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทางกวาง -             -              -  - 4,807,000         ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

แบบแอสฟลทคอนกรีตสาย คมนาคมที่สะดวก ขางละ 1 ม.  ยาว 1,300 ม. ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขก ถ 10081 บานหนองแวงทาวัด - และปลอดภัย หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานแวงนอย อําเภอแวงนอย ไมนอยกวา 10,400  ตร.ม.

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

ลํา เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน แบบ ผ. 02 

1,332 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  เมตร  ยาว  20 เมตร -         -             -              - 1,860,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

(หรือคอนกรีตอัดแรง) ขามลําหวย คมนาคมที่สะดวก (ชนิด 3 ชวง  ไมมีทางเทา)  ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโคก  บานหนองผือ  หมูที่ 7 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาเพียง  อําเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแกน

1,333 ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  เมตร  ยาว  1,048  เมตร -         -             -              - 498,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักชาง

สายบานตลาด  หมุที่ 8 คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกานเหลือง - บานนหองแขม และปลอดภัย หนา 0.10  หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3  ตําบลแวงนอย หินคลุกไมนอยกวา 544  ลบ.ม.

อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน (เกลี่ยเรียบ)

-            -               - 58,012,500  740,471,300    รวม  1,333 โครงการรวม  1,333 โครงการ



 3-404

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 กอสรางขยายเขต เพื่อใหมีแสงสวาง แผนกแรงต่ําภายนอก 193,000         รอยละความ ประชาชนที่สัญจร สํานักชาง

ระบบจําหนายไฟฟา ที่เพียงพอในเวลา  - ปกเสา  คอนกรีต สําเร็จของ ไปมา  มีความ

บานหวยเสือเตน  หมูที่ 16 กลางคืน  ทําให อัดแรง  ขนาด 8 เมตร การดําเนินการ ปลอดภัยในชีวิต

ตําบลน้ําพอง  อําเภอน้ําพอง มีความปลอดภัย จํานวน  22  ตน และทรัพยสิน

จังหวัดขอนแกน ในชีวิตและ  - พาดสายอลูมิเนียม

ทรัพยสิน หุมฉนวน  ขนาด 

50  ตร.ม. ระยะทาง

800 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

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 2 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 กอสรางขยายเขต เพื่อใหมีแสงสวาง แผนกแรงต่ําภายนอก 500,000         รอยละความ ประชาชนที่สัญจร สํานักชาง

ระบบจําหนายไฟฟา ที่เพียงพอในเวลา  - ปกเสา  คอนกรีต สําเร็จของ ไปมา  มีความ

ตําบลดอนชาง หมูที่ 16 กลางคืน  ทําให อัดแรง  ขนาด 8 เมตร การดําเนินการ ปลอดภัยในชีวิต

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน มีความปลอดภัย จํานวน  22  ตน และทรัพยสิน

ในชีวิตและ  - พาดสายอลูมิเนียม

ทรัพยสิน หุมฉนวน  ขนาด 

50  ตร.ม. ระยะทาง

800 เมตร

-                  -                  -                  -                  693,000        รวม  2  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจ 1.เพื่อเสริมสรางความ  -สรางศูนยเรียนรู -               -              -                -                400,000       -ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได สํานักปลัดฯ

พอเพียง เขมแข็งแกชุมชนในการ เศรษฐกิจพอเพียงใน ของผูเขารวม เพิ่มขึ้น และชุมชน

ดําเนินชีวิตตามหลัก หมูบานนํารองเศรษฐกิจ ไมนอยกวา 70% มีความเขมแข็ง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

2.เพื่อขยายผลหมูบาน  -พัฒนาใหเปนหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงใน เศรษฐกิจพอเพียง ของ

จังหวัดขอนแกน อําเภอในเขตจังหวัด

3.เพื่อสรางแหลงเรียนรู ขอนแกน

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

ในจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

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 คาใชจายในการสงเสริมอาชีพ  -เพื่อสงเสริมเกษตรกร  -ขุดบอน้ําในไรนา บอละ -               -              -                -                3,120,000    ความพึงพอใจของ  -ประชาชนมีรายได สํานักปลัดฯ

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ 19,000 บาท จํานวน 20 ผูเขารวมโครงการ เพิ่มขึ้น

จังหวัดขอนแกน ตามแนวทางปรัชญา อําเภอ ๆ ละ 50 บอ

เศรษฐกิจพอเพียง  -อบรมสงเสริมอาชีพ 26

อําเภอ ๆ ละ 1 รุน ๆ ละ

200,000 บาท

 -พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

เกษตร 5 อําเภอ ๆ ละ 5

จุด ๆ ละ 800,000 บาท

 -บูรณาการรวมกับหนวย

งานอื่นในการจัดกิจกรรม

 -สนับสนุนปจจัยการ

ผลิตดานอาชีพแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 10 

ครั้งๆ ละ 200,000 บาท

-              -              -               -               3,520,000   รวม  2  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 "อีสานอุตสาหกรรมแฟร 1.เพื่อแสดงศักยภาพ  -งานแสดงเทคโนโลยี -                -                 -                -                 200,000        -ความพึงพอใจ 1.ไดแสดงถึง กองยุทธศาสตร

(E-SAN INDUSTRIAL FAIR)" ความเปนศูนยกลางการ อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ ของผูรวมกิจกรรม ศักยภาพของ และงบประมาณ

(อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด คา การลงทุน ดําเนินการอยูในพื้นที่ ไมนอยกวา 80% ความเปนศูนย

ขอนแกน) 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 2

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน 1.เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ  -จัดประกวดหมูบาน -                -                 -            -             200,000        -ความพึงพอใจ ประชาชนมีราย สํานักปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ของผูรวมกิจกรรม ไดเพิ่มขึ้น

ดีเดน ระดับจังหวัด อยูเย็น เปนสุข ที่มีผลงาน อยูเย็น เปนสุข 2 ระดับ ไมนอยกวา 80%

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ดีเดน (1)ระดับอําเภอ รวม 26

จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อจัดการความรู อําเภอ ๆ ละ 1 หมูบาน

และพัฒนาเครือขายการ (2)ระดับจังหวัด คัดเลือก

เรียนรูในกระบวนการ จากระดับอําเภอ รวม 

บริหารจัดการชุมชน 3 หมูบาน

3.เพื่อเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งของ

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

-               -                -               -                400,000      รวม  2 โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยไทร เพื่อใหราษฎรมี กวาง 22 เมตร ยาว 646 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโสกขามนอย หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล - เขต การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

บานวังทอง หมูที่ 2 ตําบลวังหิน และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,323 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยหนองแวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 889 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองสิม หมูที่ 11 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล - เขต การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,335 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

3 ขุดลอกลําหวยแอก (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 784 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองเรือ หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโจดหนองแก - เขต การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,328 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยฝายหลวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 740 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองแวงนางเบา หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

เขตตําบลปอแดง อําเภอชนบท และการเกษตร เมตร ลาดเอียง 1:1.5  อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,320ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้งสองขาง

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

5 ขุดลอกลําหวยซําปลาดู (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 635 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองบัว หมูที่ 2 ตําบลเกางิ้ว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - เขตตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,335 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยลึก (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 635 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโคกลาม หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอประทาย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดนครราชสีมา 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,335 

ดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้งสองขาง

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

7 ขุดลอกลําหวยแอกใต เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 533 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองแปน หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล - การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,325 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยลึก (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 889 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองหญาปลอง หมูที่ 12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวลาย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดนครราชสีมา 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,335 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

9 ขุดลอกลําหวยขอนขวาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 784 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโนนศิลา หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลแวงนอย - เขตเทศบาลตําบล การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

แวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,328 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

10 ขุดลอกลําหวยนา (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 24 เมตร ยาว 404 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานลาด หมูที่ 6 ตําบลทาวัด - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

เขตบานโนนทองหลาง หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,332 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยเหนือ บานเหลา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 900 -            -            -              374,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานเหลา – แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานสรางแกว หมูที่ 1 ตําบลโนนฆอง การอุปโภค บริโภค 1.40 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีกเฉลี่ย 1.60 เมตร รวม อยางเพียงพอ

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

10,206 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

12 ขุดลอกลําหวยพระเนาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานแกนประดู หมูที่ 8 ตําบลพระยืน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,225 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอพระยืน - บานทาศาลา หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และการเกษตร ใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 

3 เมตร หรือปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,321 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

13 ขุดลอกลําหวยยาง บานหินเหิบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 16 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,076 เมตร  ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - บานปามะนาว หมูที่ 1 การอุปโภค บริโภค โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง และการเกษตร ใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 

3 เมตร หรือปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,315 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยใสไก บานโนนโจด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 เมตร ยาว 650 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลทาวัด - ตําบลทางขวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,302 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

15 ขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 เมตร ยาว 709 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกานเหลือง หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ขุดจากระดับทอง ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค หนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล และการเกษตร เมตร หรือมีปริมาตรดิน อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ขุดไมนอยกวา 13,293 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินรอบหนอง

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

16 ขุดลอกหนองปาชา บานหนองโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว 492 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลกานเหลือง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ขุดจากระดับทอง ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงนอย -ตําบลใหมนาเพียง การอุปโภค บริโภค หนองลงไปลึกเฉลี่ย 3.00 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร หรือมีปริมาตรดิน อยางเพียงพอ

ขุดไมนอยกวา 13,284 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินรอบหนอง

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

17 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 899. -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานคําปากดาว หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,485 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

18 ขุดลอกขยายสระน้ําโสกใหญ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 9 เมตร ยาว 75 -            -            -              345,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานคึมชาติ หมูที่ 8 ตําบลขนวน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 7 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร นอยกวา 8,032 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

โดยนําดินที่ขุดขนยายไป

ทิ้งที่สาธารณประโยชนที่

กําหนด พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

19 ขุดลอกลําหวยกุดเชือก (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 850 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานกุดเชือก หมูที่ 11 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.62 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอกุดรัง และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.88 อยางเพียงพอ

จังหวัดมหาสารคาม เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา  13,290 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันคูทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

20 ขุดลอกลําหวยทราย (ตอนกลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 795 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานลาน หมูที่ 4 ตําบลบานลาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.83 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.67 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา  13,287 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันคูทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

21 ขุดลอกลําหวยลี่ (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว 300 -            -            -              253,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหันโจด หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.65 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหันโจด - ตําบลหนองเม็ก การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1: 1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.85 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา  6,711 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันคูทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

22 ขุดลอกลําหวยขุมปูน (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 428 -            -            -              246,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหินแร หมูที่ 7 ตําบลดอนดั่ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.55 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา  6,517 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันคูทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

23 ขุดลอกลําหวยเตย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 899 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองบัวเย็น หมูที่ 16 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,485 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

24 ขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 883 -            -            -              497,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโนนพะยอมใต หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลหวยแก การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,245 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

25 ขุดลอกคลองสงน้ําโสกคาม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 6 เมตร ยาว 1,250 -            -            -              217,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานสามหมอ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน – การอุปโภค บริโภค 1.5 เมตร ขุดลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค และการเกษตร 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 อยางเพียงพอ

จังหวัดชัยภูมิ เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 5,146 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคัน

ดินขางลําคลองทั้งสอง

ขางและนําดินขุดที่เหลือ

นําไปทิ้งบริเวณที่

สาธารณประโยชน หาก

ดินเหลือจากถมคันคู

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย และงานวางทอ

คสล. ขนาด Ø 0.80 

เมตรชั้น 3 จํานวน 

10 เมตร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 เมตร ยาว 980 -            -            -              498,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองกระรอก หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตรลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ และการเกษตร 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.5 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

12,862.50 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคัน

ดินขางลําหวยทั้งสองขาง

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

27 ขุดลอกลําหวยสองคอน (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 25 เมตร ยาว 300 -            -            -              366,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานสีหนาท หมูที่ 3 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตรลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 9,600 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

คันดินขางลําหวยทั้งสอง

ขางพรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

28 ขุดลอกคลองผันน้ําจากหวยสองคอน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 13 เมตร ยาว 487 -            -            -              420,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานรัตนะ หมูที่ 11 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ - ตําบลทานางแนว การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

4.5 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 11,050 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขางพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

29 ขุดลอกลําหวยหลุบโพง บานปาไมงาม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 773 -            -            -              500,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง อําเภอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

แวงใหญ - บานโพนงาม หมูที่ 4 การอุปโภค บริโภค 1.5 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย และการเกษตร เดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.5 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดรวมกันไมนอยกวา 

13,141 ลบ.ม.โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

30 ขุดลอกลําหวยพระเจา บานหนองโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 21 เมตร ยาว 600 -            -            -              499,000        -              รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลกานเหลือง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงนอย - ตําบลเพ็กใหญ การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 12,982 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

31 ขุดลอกลําหวยหมาอีนิล เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 938 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

สาธารณประโยชน (ตอนบน) แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 3,4 การอุปโภค บริโภค ขุดใหลึกจากเดิม 2 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทอง และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. อยางเพียงพอ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,380 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้งสองพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

32 ขุดลอกลําหวยกําโสกยางควาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 540 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานมาบตากลา หมูที่ 5 ตําบลปอแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - ตําบลหวยแก อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค ขุดลึกอีก 2 เมตร รวมลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร อยางเพียงพอ

ดินขุดไมนอยกวา 

13,500 ลบ.ม. ลาดเอียง 

1:1.5 โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันคูทั้งสองดาน พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

33 ขุดลอกหนองแกงกุดโดก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 51 เมตร ยาว 77 -               -               -                  -                  402,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

(ดานทิศตะวันออก)บานดงเกา หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ขุดลึก 3 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน การอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1:1.5 หรือมีปริมาตร อยางเพียงพอ

ดินขุดไมนอยกวา 

10,174 ลบ.ม.

34 ขุดลอกหนองแซงสา (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 30 เมตร ยาว 250 -               -               -                  -                  470,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองหัววัว หมูที่ 6 - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองเตา หมูที่ 5 ตําบลโคกสี - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.70 รอยละ 60 และทําการเกษตร

บานดอนธาตุ หมูที่ 8 ตําบลหนองตูม และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 อยางเพียงพอ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 11,347

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินหนึ่งขางเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอยพรอม

นําดินขุดสวนที่เหลือขน

ยายไปทิ้งที่สาธารณะที่

กําหนดแลวตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

35 ขุดลอกลําหวยบง บานหวยไรเหนือ เพื่อใหราษฎรมี ปากบนกวาง 14 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลโนนพะยอม - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปากลางกวาง 10 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท การอุปโภค บริโภค ยาว 1,057 เมตร ลึกเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 0.30 เมตร ขุดลึก 2.20 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึก 2.50 เมตร 

รวมลึกจากปากบน 4 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,487 

ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตก

แตงใหเรียบรอย

36 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลึก 3 เมตร -               -               -                  -                  494,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พอเพียง ในเขตอําเภอโนนศิลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปริมาตรเก็บกักไมนอย 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)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

37 ขุดลอกลําหวยเสียว บานมาบตากลา เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 30 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 163 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานระหอกโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบลโนนศิลา การอุปโภค บริโภค 1 เมตร ขุดลงอีก 2.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึก 3.50 เมตร อยางเพียงพอ

ชวงที่ 2 กวาง 20 เมตร

ยาว 180 เมตร ลึกเดิม 

1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดรวม

ไมนอยกวา 13,508 

ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 โดย

นําดินที่ขุดไปทําคันคูทั้ง

สองดาน พรอมเกลี่ยตก

แตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยแก บานหวยแก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,030 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เมตร รวมลึก 3.50 เมตร อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,519 ลบ.ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 โดยนํา

ดินที่ขุดไปทําคันคูทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย

39 ขุดลอกลําหวยนาโน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 624 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 – ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,104 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน         และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป อยางเพียงพอ

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

40 ขุดลอกสระ บานโสกตลิ่ง หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 58 เมตร ยาว 67 -               -               -                  -                  341,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ตําบลในเมือง - บานหนองหญาปลอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 4 ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค 0.50 เมตร ขุดลึกลงเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 8,613.44

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทิ้งที่วัดศรีสุนทราราม 

ระยะทาง 500 เมตร

41 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโสกจาน หมูที่ 3 ตําบลในเมือง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,180 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 4 การอุปโภค บริโภค โดยเฉลี่ย 1.65 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,698 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยนอย บานสําโรง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 11 เมตร ยาว 350 -               -               -                  -                  274,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลสําโรง - บานหนองหวา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 7 ตําบลหนองเม็ก การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 7,276 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

43 ขุดลอกลําหวยอีโซ ชวงบานสวาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 657 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลโจดหนองแก - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานเพ็กนอย หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,140 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

44 ขุดลอกลําหวยบุ ชวงบานบุอายตู เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 746 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลโนนขา - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,148  

ลบ.ม.

45 ขุดลอกลําหวยโนนอีฝาย (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 626 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองแวงนอก หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองมะเขือ - การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

บานศรีกระดานพล หมูที่ 1 และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

ตําบลลอมคอม อําเภอพล 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,146 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยกุดรู บานโนนโพธิ์ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 790 -               -               -                  -                  493,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 11 ตําบลใหมนาเพียง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ทางหลวงหมายเลข 2199 และการเกษตร เดิม 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดรวมกันไมนอยกวา 

13,331 ลบ.ม.

47 ขุดลอกลําหวยไร ชวงบานหนองบัวลอง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 657 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลดอนดู - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,140 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

48 ขุดลอกหนองตลาดแดง บานโสกไผ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 65 เมตร -               -               -                  -                  494,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 6 ตําบลใหมนาเพียง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 103.50 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ถนนยุทธศาสตร ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร ขุดใหลึกจากเดิม อยางเพียงพอ

2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 

3.00 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดรวมกันไมนอยกวา 

12,642 ลบ.ม.

49 ขุดลอกลําหวยนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 730 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลดอนดู - เขตบานหนองแวงนอย การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 8 ตําบลดอนดั่ง และการเกษตร เมตร ลาดเอียง 1:1.5 อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,140 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

คันดินขางลําหวยทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกหนองปาชาสัตว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 55 เมตร ยาว 162 -               -               -                  -                  493,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองแดง หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย  ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค 1.00 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงหมายเลข และการเกษตร เดิม 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

2199 เฉลี่ย 2.50 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม

นอยกวา 12,621 ลบ.ม.

51 ขุดลอกลําหวยหญาไทร (ตอนกลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 746 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานศรีกระดานพล หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลลอมคอม - เขตบานหนองแวงใน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,148 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

52 ขุดลอกลําหวยเกาะใหญ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 562 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนทอง หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค 1.00 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ลําน้ําชี และการเกษตร เดิม 2.00 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.00 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม

นอยกวา 13,488 ลบ.ม.

53 ขุดลอกลําหวยพระเจา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 32 เมตร ยาว 369 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานกานเหลืองหนองแวง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 12 ตําบลกานเหลือง การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงนอย - เขตตําบลเพ็กใหญ และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,145 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยสองคอน (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 25 เมตร ยาว 421 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานสีหนาท หมูที่ 3 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค 2.00 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ลําน้ําชี และการเกษตร เดิม 2.00 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 4.00 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม

นอยกวา 13,472 ลบ.ม.

55 ขุดลอกลําหวยรวง ชวงบานรวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 746 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน - เขต การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแกงสนามนาง และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดนครราชสีมา 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,148 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

56 ขุดลอกลําหวยหลุบโพง (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 794 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานปาไมงาม หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ - บานน้ําซับ หมูที่ 7 การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย และการเกษตร เดิม 2.00 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม

นอยกวา 13,498 ลบ.ม.

57 ขุดลอกลําหวยหลุงจาน (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 746 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลโนนจาน และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

อําเภอแกงสนามนาง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

จังหวัดนครราชสีมา เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,148 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยหลุบโพง (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 794 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนแดง หมูที่ 5 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ - บานหนองหญาขาว การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 5 ตําบลทานางแนว และการเกษตร เดิม 2.00 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม

นอยกวา 13,498 ลบ.ม.

59 ขุดลอกลําหวยทราย (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 626 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหญาคา หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลละหานนา - เขตบานศรีเมือง การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 12 ตําบลแวงนอย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,146 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

60 ขุดลอกลําหวยบง บานหวยบง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 794 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลโนนสะอาด - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เดิม 2.00 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม

นอยกวา 13,498 ลบ.ม.

61 ขุดลอกลําหวยขอนขวาง (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 773 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโนนศิลา หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลแวงนอย - เขต การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

เทศบาลตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,141 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยยาง (ตอนตน) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 794 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 11 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด - ตําบลคอนฉิม การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 เมตร ลาดเอียง 

 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดรวมกันไมนอยกวา 

13,498 ลบ.ม.

63 ขุดลอกลําหวยยางฮาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 22 เมตร ยาว 453 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานโนนเขวา หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทานางแนว - เขต การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,137 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

64 ขุดลอกหนองโคกพระสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว 500 -               -               -                  -                  245,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ประโยชน บานหนองบัวเลิง หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือ อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 6,433 ลบ.ม.โดยนํา

ดินที่ขุดไปทําคันดินหนึ่ง

ขางพรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

65 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 22 เมตร ยาว 453 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหลักดาน หมูที่ 6 ตําบลวังหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองสองหอง - เขต การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,137 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยคลองแฮด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 626 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานเพ็กนอย หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโสกนกเต็น - เขตบานหนองเรือ การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

หมูที่ 7 ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,146 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

67 ขุดลอกหนองโคกพระดินแดง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว 700 -               -               -                  -                  411,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานทานางแนว หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 10,862 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินหนึ่งขางพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

68 ขุดลอกลําหวยแอก ชวงบานหนองหวา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 773 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลโจดหนองแก - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล การอุปโภค บริโภค 1.50 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เดิม 2 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,141 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

69 ขุดลอกหนองโปรงแดง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 เมตร ยาว 709 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ขุดจากระดับทอง ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย การอุปโภค บริโภค หนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร หรือมีปริมาตรดิน อยางเพียงพอ

ขุดไมนอยกวา 13,293 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินรอบหนองพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยแอก ชวงบานหลักดาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 25 เมตร ยาว 523 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลหนองแวงโสกพระ - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานกุดหอยกาบ หมูที่ 6 ตําบลหันโจด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,140 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

71 ขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตตําบล เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หนองแวงนางเบา อําเภอพล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 30.50 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ปริมาตรดินขุด 1,000 อยางเพียงพอ

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

มาทําคันคูโดยรอบ 

จํานวน 19 บอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

72 ขุดลอกลําหวยทุมเชือก ชวงบานทุงแค เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 746 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลเพ็กใหญ - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลลอมคอม อําเภอพล การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1.50 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,148 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวย

ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

73 ขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตตําบล เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หนองแวงนางเบาโสกนกเต็น แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 30.50 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ปริมาตรดินขุด 1,000 อยางเพียงพอ

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

มาทําคันคูโดยรอบ 

จํานวน 19 บอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,125 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนพะยอม - ตําบลกุดเพียขอม การอุปโภค บริโภค 1.80 เมตร ขุดลึกอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1.70 เมตร รวมลึก 3.50 อยางเพียงพอ

เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 13,500 

ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองดาน พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

75 ขุดลอกลําหวยหลุงจาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 400 -               -               -                  -                  400,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 3 ตําบลทาวัด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 รอยละ 60 และทําการเกษตร

เขตอําเภอแกงสนามนาง และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 อยางเพียงพอ

จังหวัดนครราชสีมา เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 10,641 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน บานสามหมอ เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 18 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ยาว 280 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 20

เมตร ยาว 168 เมตร 

ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร 

ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร 

รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดรวมกันไม 

นอยกวา 13,104 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทํา 

คันดินทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

77 ขุดลอกลําหวยบา บานโคก หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 525 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ตําบลบานโคก - ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,125 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

78 ขุดลอกลําหวยโสกคาม บานมูลนาค เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 523 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,075 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

79 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน บานมูลนาค เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 350 -               -               -                  -                  360,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร  รวมลึกเฉลี่ย 4.5 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม 

นอยกวา 9,450 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

80 ขุดลอกลําหวยหนองบานงิ้ว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 729 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกุดลอบ หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,122 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

81 ขุดลอกลําหวยฮองเชือก บานกุดลอบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 875 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,125 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

82 ขุดลอกหนองกุดเฒาทรง บานกุดลอบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 514 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 อยางเพียงพอ

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,107 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

83 ขุดลอกลําหวยนาแค เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 274 -               -               -                  -                  190,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหัวละเลิง หมูที่ 6 ตําบลดงเค็ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 1.00 เมตร ขุดใหลึกจาก รอยละ 60 และทําการเกษตร

 - เขตอําเภอบานใหมไชยพจน และการเกษตร เดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง อยางเพียงพอ

จังหวัดบุรีรัมย 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.00 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 4,932 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง

สองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

84 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลึก 3 เมตร -               -               -                  -                  494,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

พอเพียง ในเขตตําบลทานางแนว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปริมาตรเก็บกักไมนอย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงนอย 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)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

85 ขุดลอกลําหวยตะกั่ว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกานเหลืองหนองแวง หมูที่ 12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ และการเกษตร เฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,302 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขางพรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

86 ขุดลอกลําหวยหนองอีแล บานขนวน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 11 เมตร ยาว 900 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 1 ตําบลขนวน - ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,306 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขางพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

87 ขุดลอกลําหวยวังแงบ บานกุดกั้ง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 11 เมตร ยาว -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลขนวน - ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 1,000 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 12,477 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง

สองขางพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

พรอมวางทอ คสล. ขนาด

Dia 0.80x1.00 ม.

จํานวน 16 ทอน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยหนองแวงนางเบา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาส 940 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองแวงนางเบา หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล - การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.90 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,127 

ลบ.ม. โดนน้ําดินที่ขุดไป

ทําคันคูทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

89 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 5 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานทาเกษม หมูที่ 11 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,275 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยฝายทาชาง บานนาดี เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 410 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 9 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.40 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.10 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 11,798 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

พรอมวางทอ คสล. ขนาด

Dia 0.60x1.00 ม.

จํานวน 39 ทอน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

91 ขุดลอกลําหวยเสือตาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 5 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - บานบูรณะ หมูที่ 3 การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,275 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย



5-58

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยพะเนาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 5 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,275 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

93 ขุดลอกลําหวยเสือตาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานทาเกษม หมูที่ 11 - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานคําแคนใต หมูที่ 1 ตําบลคําแคน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,275 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยแลง ชวงบานคําคันโซ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  498,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 6 - บานปาดู หมูที่ 8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,275 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

95 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยตําแย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 เมตร ยาว 96 -               -               -                  -                  497,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกลาง หมูที่ 9 ตําบลโสกนกเต็น แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมดดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 2.00 เมตตร ขุดใหลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร จากเดิม 2.00 เมตร อยางเพียงพอ

ลาดเอียง 1:2 รวมลึก

เฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,056 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินโดย

รอบและบริเวณขางเคียง 

พรอมเกลี่ยปรับแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกหนองไผลอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 เมตร ยาว 105 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองรานหญา หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหัวหนอง - บานเปา หมูที่ 3 การอุปโภค บริโภค 2.20 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ และการเกษตร อีกเฉลี่ย 2.80 เมตร รวม อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

12,690 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทิ้งที่วัดพระเจา

ใหญผือบัง 

ระยะทาง 255 เมตร 

97 ขุดลอกลําหวยใหม บานนาดี หมูที่ 13 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 เมตร ยาว 750 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึดเฉลี่ย 2.70 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,297

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกหนองโสกหวยทราย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 เมตร ยาว 410 -               -               -                  -                  416,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหวยแคน หมูที่ 4 ตําบลบานหัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ขุดลึกจากระดับ ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอโนนศิลา - ตําบลหนองน้ําใส การอุปโภค บริโภค ทองหนองลงไปลึกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน อยางเพียงพอ

ขุดไมนอยกวา 11,070 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินรอบหนอง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

99 ขุดลอกลําหวยโสกรัง ชวงบานวังมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 685 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลวังมวง - ตําบลสระแกว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.65 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,155 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมกดเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยคลองหนองแสง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 890 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานสระแกว หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย - การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.80 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เมตร รวมลึก 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,130 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมกดเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

101 ขุดลอกลําหวยโคกโปรงแดง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 718 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลหนองไผลอม - ตําบลดอนดู การอุปโภค บริโภค เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.30 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,128 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง พรอมกดเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกบึงสมโฮง บานโคกสี เพื่อใหราษฎรมี กวาง 68 เมตร ยาว 98 -               -               -                  -                  479,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 1,2,13,14 ตําบลโคกสี - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานดอนธาตุ หมูที่ 8 ตําบลหนองตูม การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 11,416

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินหนึ่งขางเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอยพรอม

นําดินขุดสวนที่เหลือขน

ยายไปทิ้งที่สาธารณะที่

กําหนดแลวตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

103 ขุดลอกลําหวยไผ ตอน 2 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 760 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ 6,17 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนทอง - ลําน้ําเชิญ การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,390 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

104 ขุดลอกลําหวยหลัว ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 920 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 - บานหนองแสง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 11 ตําบลบานเม็ง - เชื่อม การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,390 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

105 ขุดลอกลําหวยงิ้ว ตอนลาง (ชวงที่ 2) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 920 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานนางิ้ว หมูที่ 12 - บานยางคํา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1,2 ตําบลยางคํา - เชื่อม การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,380 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

106 ขุดลอกลําหวยใหญ ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 19 เมตร ยาว 830 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองแวง หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลยางคํา - แหลงเกษตรภูเม็ง การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,380 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

107 ขุดลอกลําหวยสวนหมอน ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร  -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลยางคํา - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,368 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

108 ขุดลอกลําหวยอิสานเขียว (ตอนที2่) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 28 เมตร ยาว 530 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองแวง หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ และการเกษตร 1.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา13,375

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

109 ขุดลอกลําหวยปอ (ตอนที2่) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 760 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกุดฉิม หมูที่ 8 - บานนา หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย2 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนทัน - บานหินลาด หมูที่ 12 การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,390 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

110 ขุดลอกลําหวยรากไม ตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 19 เมตร ยาว 830 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองแวง หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - การอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบลนาชุมแสง และการเกษตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. อยางเพียงพอ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา13,380 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

111 ขุดลอกลําหวยกุดเลา ตอน 2 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานทรัพยเจริญ หมูที่ 18 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,350 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนทอง - บานถ้ําแข หมูที่ 8 การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,350 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

112 ขุดลอกลําหวยจิบแจบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานบะยาวสันติสุข หมูที่ 19 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,050 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - ลําน้ําเชิญ และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เขตอําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,400 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยหัน บานสําราญหินลาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 760 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลกุดกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอหนองเรือ - เขตตําบลนาเพียง การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 13,390 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

114 ขุดลอกลําหวยนอย ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองสระ หมูที่ 4 ตําบลบานกง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,430 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - บานสะอาด หมูที่ 7 ตําบลหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลงไปอีก 1.550 เมตร อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,410 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยปลาตอง เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 12 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนฟนเรือ หมูที่ 20 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 500 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน - เชื่อมเขต และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เฉลี่ย 3.50 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 22 เมตร 

ยาว 610 เมตร ลึกเดิม

เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป

อีก 1.50 เมตร รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 เมตร 

รวมความยาว 1,110 

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,330 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

116 ขุดลอกลําหวยไถปะ บานโนนดู หมูที่ 5 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร ยาว 890 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

เขตตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 7,676 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

117 ขุดลอกลําหวยหลัว ตอนบนชวงที่ 2 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 920 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 ตําบลบานเม็ง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ปาสงวนภูเม็ง ตําบลยางคํา การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,400 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

118 ขุดลอกลําหวยสวนหมอน ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลยางคํา - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,368 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตง

ใหเรียบรอย

119 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานรองสมอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน - บานหินลาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,350 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,380 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยปอ (ตอนที่ 2) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 760 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกุดฉิม หมูที่ 8 - บานนา หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลโนนทัน - บานหินลาด หมูที่ 12 การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ และการเกษตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 13,390 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

121 ขุดลอกลําหวยยาง ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกงกลาง หมูที่ 2 ตําบลบานกง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อางเก็บน้ําหางเขื่อนอุบลรัตน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,350 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกชักรองน้ําเขาสถานีสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานกงกลาง หมูที่ 2 ตําบลบานกง - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,350 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อางเก็บน้ําหางเขื่อนอุบลรัตน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,365 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

123 ขุดลอกลําหวยยาง ตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานทาลี่ หมูที่ 7 - บานเปอย หมูที่ 3 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานกง - เชื่อมเขตตําบลบานผือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีก 1.50 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,360 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยยางนอย บานดอนแขม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลยางคํา - ปาสงวนภูเม็ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,240 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลงไปอีก 1.550 เมตร อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,395 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

125 ขุดลอกลําหวยผักหนาม ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานกงเกา หมูที่ 1 ตําบลบานกง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,430 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - อางเก็บน้ําหางเขื่อนอุบลรัตน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร ลงไปอีก 1.550 เมตร อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,400 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยนอย ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองสระ หมูที่ 4 ตําบลบานกง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,430 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 - บานสะอาด หมูที่ 7 ตําบลหนองเรือ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลงไปอีก 1.550 เมตร อยางเพียงพอ

รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,410 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

127 ขุดลอกลําหวยหลุบโพง (ตอนกลาง) เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร ยาว 950 -               -               -                  -                  500,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนแดง หมูที่ 5 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอแวงใหญ - บานโพนงาม หมูที่ 4 การอุปโภค บริโภค 2 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60 และทําการเกษตร

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดรวม

กันไมนอยกวา 13,300 

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยดอนเลาะขา เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 15 เมตร -               -               -                  -                  450,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหวยโจด หมูที่ 5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 300 เมตร ลึกเดิม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลใหมนาเพียง - ตําบลโนนสะอาด การอุปโภค บริโภค โดยเฉลี่ย 1.00 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดใหลึกจากเดิม 3.50 อยางเพียงพอ

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50

เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ชวงที่ 2 กวาง 16 เมตร 

ยาว 200 เมตร ลึกเดิม

โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขุดใหลึกจากเดิม 2.50

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4

เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดรวม

กันไมนอยกวา 10,962 

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

129 ขุดลอกหนองสระใหญ บานบอ หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมี ดาน A ยาว 700 เมตร -               -               -                  -                  200,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ดาน B ยาว 25 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ดาน C ยาว 80 เมตร รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ดาน D ยาว 35 เมตร อยางเพียงพอ

ลึกเดิมเฉลี่ย 1.30 เมตร

ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.70

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 4,567 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดทํา

คันทั้ง 4 ดาน พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอยแลว

นําดินขุดสวนที่เหลือขน

ยายไปทิ้งที่สาธารณ

ประโยชนที่กําหนดพรอม

ปรับเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยนาโน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร ยาว 624 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

 – ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,104 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน         และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป อยางเพียงพอ

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 

131 ขุดลอกลําหวยเหนือ บานเหลา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 900 -               -               -                  -                  374,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานเหลา – แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานสรางแกว หมูที่ 1 ตําบลโนนฆอง การอุปโภค บริโภค 1.40 เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เฉลี่ย 1.60 เมตร รวมลึก อยางเพียงพอ

เฉลี่ย 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

10,206 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินทั้งสอง

ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 ขุดลอกลําหวยยาง ชวงบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 873 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 4 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา  แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,095 รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป อยางเพียงพอ

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

133 ขุดลอกลําหวยเกิ้งตางคา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 873 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานหวายหลึม หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลนาขา - ตําบลนางาม การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,095 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป อยางเพียงพอ

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

134 ขุดลอกลําหวยนกเอี้ยง บานนาขา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 524 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลนาขา - บานบัว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,100 รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป อยางเพียงพอ

ทําคันดินสองขาง พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

135 ขุดลอกลําหวยคํานอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 611 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ชวงบานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 13,095 รอยละ 60 และทําการเกษตร

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป อยางเพียงพอ

ทําคันดินสองขางพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 

136 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลหนองแซง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง 

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

137 ขุดลอกลําหวยชัน บานหนองขาม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 

138 ขุดลอกลําหวยสะอะ บานหนองผักตบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ – แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,272 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

139 ขุดลอกหนาฝายลําหวยพระเนาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนคูณ หมูที่ 4 ตําบลทาศาลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 

140 ขุดลอกหนาฝายลําหวยซับมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบลคําแคน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

141 ขุดลอกหนาฝายลําหวยหนองแปน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 

142 คาขุดลอกลําหวยพอเทิง บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

143 ขุดลอกลําหวยหนองโดน บานหวยฮวก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก – ตําบลนาขา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 

144 ขุดลอกลําหวยนอย บานโนนสวาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

145 ขุดลอกลําหวยสะพานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 

146 ขุดลอกลําหวยมะรึคึกคะ บานโนนคุต     เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร ยาว 885 -               -               -                  -                  499,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี การอุปโภค บริโภค เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย  อยางเพียงพอ

3.50 เมตรหรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 

13,275 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง

พรอมเกลี่ย ตกแตงให

เรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

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 

147 ขุดลอกหวยมะมาง ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร ยาว 500 -               -               -                  -                  300,000        รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

บานหนองโก หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร ลึก 3 เมตร ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ การอุปโภค บริโภค จํานวน 1 แหง รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อยางเพียงพอ

148 ขยายเขตทอสงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมี วางทอสงน้ําแบบ HDPE -               -               -                  -                  6,300,000     รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

สถานีสูบน้ําบานกุดน้ําใส หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ (PE 100) PN 8 (พรอม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง การอุปโภค บริโภค อุปกรณประกอบทอ) รอยละ 60 และทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขนาดทอ 315 มม. ระยะ อยางเพียงพอ

ทาง 3,750 เมตร พรอม

จุดปลอยน้ํา จํานวน

17 จุด 

-              -              -                 13,708,000   62,526,000   รวม   148  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 กอสรางระบบระบายน้ําภายใน เพื่อใหมีระบบระบายน้ํา  -วางบอพัก คสล. ขนาด -               -                -                  330,000       -                    -การดําเนิน  -มีระบบระบายน้ํา สํานักการศึกษาฯ

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน ภายในพื้นที่สวนรอบฐาน 45x50 ซม. พรอมฝา งานแลวเสร็จ รอบองคพระ

องคพระศากยมุณีฯ ภายใน 184 ชุด 100% ศากยมุณีฯ 

พุทธมณฑลอีสานจังหวัด  -ทอระบายน้ําซีเมนต พุทธมณฑลอีสาน

ขอนแกน ใยหิน ยาว 1,316 ซม. จังหวัดขอนแกน

2 เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก จัดอบรมประชาชนและ -               -               -                  -                 300,000         จํานวนชุมชน ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุข

จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การอนุรักษสิ่งแวดลอม ลด ผูนําชุมชนในพื้นที่ เขารวมโครง จัดการสิ่งแวดลอม

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ จังหวัดขอนแกน ปละ การไมนอยกวา ในชุมชนของตนเอง

ชุมชน โดยใชหลัก 3 Rs  2 รุน ปละ 20 แหง ไดดีขึ้น

และการสรางมูลคาเพิ่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 บริหารจัดการขยะและมลพิษ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก จัดอบรมเยาวชนและครู -               -               -                  -                 300,000         จํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนเกิด กองสาธารณสุข

ในจังหวัดขอนแกน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ลด ในโรงเรียนในเขต เขารวมโครงการ จิตสํานึกในการ

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ จังหวัดขอนแกน ปละ 25 แหง อนุรักษสิ่งแวดลอม

ชุมชน โดยใชหลัก 3 Rs

และการสรางมูลคาเพิ่ม

4 บริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อสรางการมีสวนรวมของ จัดอบรมการคัดแยกขยะ -               -               -                  -                 300,000         จํานวนปริมาณ ทุกภาคสวนให กองสาธารณสุข

จังหวัดขอนแกน ประชาชนและองคกรตาง ๆ อันตรายออกจากขยะ ขยะอันตราย ความสําคัญและ

ในการแขไขปญหาขยะ ทั่วไปกอนทิ้ง และการ ในเขตจังหวัด รวมมือในการ

อันตรายในเขต จ.ขอนแกน ทํา Mou รวมกัน ขอนแกนลดลง จัดการขยะอยาง

อยางนอยปละ ถูกวิธี

10 ตัน

5 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะ เพื่อสรางใหมีสวนรวมของ จัดประชุมสัมมนา อปท. -               -               -                  -                 60,000          จํานวน อปท. ไดแนวทางและ กองสาธารณสุข

มูลฝอยรวมแบบผสมผสาน ประชาชนในการแกไขปญหา และหนวยงานที่เกี่ยว ที่เขารวมโครง วิธีการการจัดการ

จังหวัดขอนแกน ขยะลนเมืองในเขต ของ ในเขต จ.ขอนแกน การไมนอยกวา ขยะลนเมืองรวมกัน

จ.ขอนแกน ปละ 5 แหง 

-              -               -                 330,000       960,000        รวม   5  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา เพื่อสงเสริมการอนุรักษ จัดอบรมและตั้งศูนยสวน -              -               -                -               300,000         มีการจัดตั้งศูนย สามารถอนุรักษพันธุ สํานักปลัดฯ

จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา พันธุกรรมพืชในทองถิ่นไมให พฤกษศาสตรในโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร กรรมพืชในทองถิ่น

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน สูญพันธุ และสนองพระราช เพื่ออนุรักษพันธุกรรม ปละ 2 แหง ไมใหสูญพันธุ

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําริโครงการอนุรักษ พืชทองถิ่นไมใหสูญพันธุ

พันธุกรรมพืช

2 สงเสริมการมีสวนรวมของหมูบาน/ 1.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  -ทุกตําบล ทุกหมูบาน/ -              -              -             -           200,000          -ผูเขารวมไม 1.ประชาชนมี สํานักปลัดฯ

ชุมชนอนุรักษสิ่งแวดลอมนาอยู ในการดําเนินการรักษาสิ่ง ชุมชน ในพื้นที่ นอยกวา 80% ความรู ความเขาใจ

บานนามอง ประจําป 2565 แวดลอมในหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 46  หมูบาน และหาแนวทาง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อสรางแกนนําและภาคี แกไขสิ่งแวดลอม

โนนศิลา) เครือขาย ใหมีความเขมแข็ง ในหมูบาน/ชุมชน

สามารถ "บําบัดทุกข บํารุงสุข" แบบมีสวนรวม

ใหกับประชาชนไดอยางแทจริง 2.สามารถทําให

แกนนําและภาคี

เครือขายมีความ

เขมแข็งยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 สูอุทยาน 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ  -จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ -              -               -             -           1,400,000      จํานวนผูเขารวม 1.คนในพื้นที่และบุคคล สํานักชาง

ธรณีโลกของยูเนสโก ดานธรณีวิทยาขอนแกน การนานาชาติประเมิน สัมมนา ไมนอย ทั่วไปมีความรูเกี่ยวกับ

(Khon Kaen Geopark ; Aspiring 2.เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปน อุทยานธรณีขอนแกนสู กวารอยละ 85 การพัฒนาพื้นที่เปาหมาย

UNESCO Global Geopark) แหลงทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ อุทยานธรณีโลกของ ใหเปนแหลงทองเที่ยว

เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ยูเนสโก ในเชิงอนุรักษ

และการบริหารจัดการพื้นที่  -อบรมเชิงปฏิบัติการ 2.เปนการศึกษาและวิจัย

ใหมีการพัฒนา เพื่อกาวไปสู สรางอัตลักษณเพื่อเพิ่ม เพิ่มเติมจากเดิมใหมีความ

อุทยานธรณีระดับประเทศ มูลคาผลิตภัณฑ ชัดเจนยิ่งขึ้น

และระดับโลกตอไป  -จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 3.พัฒนาพื้นที่เขาสู

 -มหกรรมเปดโลก อุทยานธรณีระดับ

ไดโนเสารแหงหุบเขา ประเทศ และเขาสู

ภูเวียง ระดับโลก ตอไป

 -จัดนิทรรศการอุทยาน

ธรณีขอนแกนในคุม

วัฒนธรรมงานเทศกาล

ไหมนานาชาติ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 

4 เกษตรปลอดภัย  -พัฒนารูปแบบการแกไข  -เกษตรกรอําเภอ -              -              -                -               5,000,000       -จํานวนผูเขารวม  -เกษตรกรมีองคความ สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสํานักกิจการสาขาภูมิภาค ปญหาหนี้สินใหกับองคกร บานฝาง, หนองเรือ, ไมนอยกวา 80% รูสําหรับการเพาะปลูก

ที่ 3 กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร) เกษตรกรในภาคตะวันออก มัญจาคีรี และอําเภอ แบบผสมผสาน การ

เฉียงเหนือ โคกโพธืไชย จังหวัด แปรรูปผลผลิตการ

ขอนแกน เกษตรไวสําหรับ

บริโภคในครัวเรือน 

และแปรรูปจัด

จําหนายเพื่อสงเสริม

รายได ลดคาใชจาย

-             -              -               -              6,900,000      รวม  3  โครงการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ศึกษาอบรมและดูงานของสมาชิกสภา  -เพื่อใหสมาชิกสภา  -สมาชิกสภาองคการ -              -               -               1,000,000    1,000,000     -รอยละความ 1. ผูเขารับการอบรม สํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อบจ.ขอนแกน บริหารสวนจังหวัด พึงพอใจของผู รูจักบทบาทหนาที่ เลขานุการ

คณะผูบริหาร ขาราชการ คณะผูบริหาร ขอนแกน 42 คน เขารวมโครงการ ความรับผิดชอบใน

พนักงานจาง เจาหนาที่ขององคการ ขาราชการ พนักงานจาง คณะผูบริหาร ขาราชการ ไมนอยกวา 80% ฐานะบุคลากร

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และเจาหนาที่ไดเพิ่มพูน พนักงานจาง เจาหนาที่ องคการบริหารสวน

ความรูดานกฎหมาย จํานวน 500 คน จังหวัด

ในการบริหารราชการ 2. ผูเขารับการอบรม

สวนทองถิ่น สามารถนําความรูและ

 -เพื่อพัฒนาแนว ประสบการณที่ไดรับมา

ความคิด ทัศนคติ ใหมี ปรับใชในการพัฒนา

วิสัยทัศนกวางไกล ทองถิ่น

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 3. ผูเขารับการอบรม

สังคม การเมือง การ  มีความสามัคคี

ปกครอง ในหมูคณะและมี

ทัศนคติที่ดีตอองคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 การดําเนินงานของคณะกรรมการ  -เพื่อใหสมาชิกสภา ประชาชนในเขตจังหวัด -              -               -               -                50,000         รอยละของการ  -สามารถแกไขปญหา สํานักงาน

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ.ขอนแกน ขอนแกน จํานวน 26 ดําเนินการ ติดตามประเมินผล เลขานุการ

ผูบริหาร ขาราชการ อําเภอ การดําเนินการของ

พนักงานจาง ไดเขาถึง สภาฯ

พื้นที่และประชาชน

ในทองถิ่นรับทราบ

ขอมูล ความเดือดรอน

และความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น

3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  -เพื่อใหประชาชนไดมี ประชาคมองคการบริหาร -              -               -               -                100,000       รอยละของ  -ประชาชนมีความรู สํานักงาน

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ความรู ความเขาใจใน สวนจังหวัดขอนแกน ประชาชนที่มี เขาใจบทบาทอํานาจ เลขานุการ

บทบาทอํานาจหนาที่ จํานวน 15,000 คน ความรู  เขาใจใน หนาที่ของ อบจ. ขก.

ของตนเอง บทบาทของตนเอง  -ประชาชนไดทราบ

 -เพื่อใหประชาชนไดมี และ อบจ. ถึงบทบาทการมีสวน

ความรู ความเขาใจใน รวมในการบริหาร

บทบาทอํานาจหนาที่ ราชการใหเปนไปตาม

ของ อบจ.ขอนแกน หลักธรรมาภิบาล

 -เพื่อใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานของ อบจ.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร 1. เพื่อแสดงถึงแผน 1.จัดประชุมเพื่อกําหนด -              -               -               -                340,000       รอยละของ 1. องคการบริหารสวน กองยุทธศาสตร

สวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาขององคการ ทิศทางการพัฒนา/ โครงการที่อยูใน จังหวัดขอนแกนมี และงบประมาณ

บริหารสวนจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ แผนและไดดําเนิน ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขอนแกนที่กําหนด ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การตามขอบัญญัติ ที่ไดรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรและ การจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงใหมีประสิทธ-ิ

แนวทางการพัฒนา ทองถิ่น ภาพสอดคลองกับแผน

ที่สอดคลองกับแผน 2. จัดทํา/ปรับปรุง ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการ ยุทธศาสตรการพัฒนา ในระดับตาง ๆ รวมถึง

พัฒนาในระดับตาง ๆ 3.จัดทําแผนพัฒนา มีการปรับปรุงใหเปนไป

3.เพื่อแสดงแนวทาง ทองถิ่น/เพิ่มเติม/ ตามสภาพการณปจจุบัน

การพัฒนาในชวงสี่ป เปลี่ยนแปลง ตามภารกิจที่ไดรับ

ที่มีความสอดคลอง 4.จัดทําแผนการดําเนินงาน มอบหมาย

และสามารถสนอง ประจําป/เพิ่มเติม 2. องคการบริหารสวน

ตอบตอยุทธศาสตร 5. จัดทําเอกสาร/ จังหวัดขอนแกนมีแผน

การพัฒนาอยางมี ประสานงานกับ พัฒนาทองถิ่นสําหรับ

ประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปเปนกรอบในการ

จัดทํางบประมาณ

รายจายขององคกร

และใชเปนแนวทาง

ดําเนินการพัฒนา

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 

5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา/ทบทวน 1.เพื่อใหมียุทธศาสตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -              -                -               -                200,000       ผูเขารวมสัมมนา  -อปท.ในเขตจังหวัด กองยุทธศาสตร

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ การพัฒนาของ อปท. 1 ครั้ง ไมนอยกวา 70% ขอนแกนมีกรอบการ และงบประมาณ

อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกนให ประสานแผนพัฒนา

สอดคลองกับแผน ไปในทิศทางเดียวกัน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดขอนแกน

2.เพื่อให อปท.ใน

เขตจังหวัดขอนแกน

มีการบูรณาการ

โครงการพัฒนาที่จะ

ดําเนินการรวมกัน

ภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ของ อปท.จังหวัด

ขอนแกน

3.เพื่อใหมีขอมูลของ

อปท. นํามาใช

ประโยชนในการ

ประสานแผนพัฒนา

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 เพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผน  -เพื่อชี้แจงแนวทาง  -จัดสัมมนาคณะ -              -                -               -                300,000       ผูเขารวมสัมมนา  -แผนพัฒนาทองถิ่น กองยุทธศาสตร

พัฒนาทองถิ่นจังหวัดขอนแกน การประสานแผน กรรมการประสานแผน ไมนอยกวา 70% ของแตละ อปท.เปนไป และงบประมาณ

พัฒนาทองถิ่น เลขานุการประสานแผน ตามแนวทางและ

จังหวัดขอนแกน และเจาหนาที่ผูจัด หลักเกณฑที่คณะ

และนโยบายการ ทําแผน กรรมการไดกําหนด

พัฒนาระดับชาติ ทิศทางเอาไว

จังหวัด และทองถิ่น

 -บูรณาการโครงการ

ที่เกินศักยภาพของ

อปท.

7 คาใชจายโครงการประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยน  -ประชุมประชาคมระดับ -           -               -           -             3,000,000    ผูเขารวมสัมมนา  -องคการบริหารสวน กองยุทธศาสตร

ทองถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แปลงแผนพัฒนาใหมี จังหวัด จํานวน 700 คน ไมนอยกวา 70% จังหวัดขอนแกน และงบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น ความสอดคลอง และ มีแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) สามารถสนองตอบ สําหรับใชเปนแนวทาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา ปฏิบัติในการดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาในไดอยาง

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1. เพื่อใหคณะกรรมการ  1.จัดการประชุม -              -               -               -                400,000        -รอยละของ 1.ผูเขารวมประชุมได กองยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม โครงการที่ดําเนิน รวมแลกเปลี่ยนความรู และงบประมาณ

แผนพัฒนาฯ สามารถ และประเมินผลแผน การและออกติด ความคิดเห็น

กําหนดแนวทาง วิธีการ พัฒนาฯ เพื่อกําหนด ตามประเมินผล ประสบการณ นําไปสู

การติดตามและ แนวทางวิธีการในการ ขอสรุปและแนวทาง

ประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผล ที่เหมาะสมในการ

องคการบริหารสวน แผนพัฒนาองคการ ติดตามและประเมินผลฯ

จังหวัด ไดอยางมี บริหารสวนจังหวัด 2. องคการบริหารสวน

ประสิทธิภาพ ขอนแกน จังหวัดขอนแกน

2. เพื่อใหคณะกรรมการ  -ออกพื้นที่เพื่อออกตรวจ ไดผลการประเมินแผน

ติดตามและประเมินผล ติดตามความกาวหนา พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาฯ ไดออกตรวจ ของกิจกรรมโครงการ และนําผลการประเมิน

ติดตามประเมินผล ตางๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการปรับ

แผนงาน/โครงการ ขององคการบริหาร การดําเนินงานขององคกร

ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สวนจังหวัดขอนแกน ในระยะตอไป

รับทราบปญหา อุปสรรค

ขอคิดเห็น ขอเสนอ

แนะที่เปนรูปธรรม

ตอการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวน

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 พัฒนาศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา  -เพื่อสงเสริมสนับสนุน  -จัดหาหนังสือพิมพ -              -               -               -                100,000       รอยละของความ  -ผูที่มาใชบริการ กองยุทธศาสตร

และสงเสริมการมีสวนรวมในการ การดําเนินงานของ วารสาร และอุปกรณ สําเร็จ สามารถสืบคนหา และงบประมาณ

พัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ศูนยเครือขายเพื่อแกไข เพื่อใหบริการแก ขอมุลตาง ๆ ได

(Clinic Center) องคการบริหารสวน ปญหาและสงเสริมการ ประชาชนทั่วไป

จังหวัดขอนแกน มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

10 บูรณาการดานการวางแผนพัฒนา เพื่อบูรณาการดาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ -              -                -           -             1,200,000    ผูเขารวมสัมมนา มีการวางแผนพัฒนา กองยุทธศาสตร

ทองถิ่นระหวางภาคีเครือขายของ การวางแผนพัฒนา ในเขตพื้นที่จังหวัด ไมนอยกวา 70% ทองถิ่นอยางครอบคลุม และงบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ทองถิ่นระหวางภาคี ขอนแกน และเปนการบูรณาการ

เครือขายของ อปท. แผนของภาคีเครือขาย

ในเขตจังหวัด ทุก อปท.

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะ 1.เพื่อใหผูเขารับการ  -ขาราชการ เจาหนาที่ -              -                -           -             500,000       ผูเขารวมไมนอย  -บุคลากรไดพัฒนา กองยุทธศาสตร

นักบริหารทางดานกฎหมาย ระเบียบ ฝกอบรมไดเพิ่มพูน พนักงานสวนทองถิ่นใน กวารอยละ 70 ความรูดานกฎหมาย และงบประมาณ

ขอบังคับเพื่อการบริหารทองถิ่นอยาง ความรู ความเขาใจ สังกัด อปท. ที่เกี่ยวของกับการ

มืออาชีพ เกี่ยวกับขอระเบียบที่  -นักการเมืองทองถิ่น/ ปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับ อบจ. ผูบริหารทองถิ่น

2.เพื่อใหนําความรูมา  -ภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวของ

ปรับใชในการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ของตนเอง

เกิดประสิทธิภาพตอ

การใหบริการประชาชน

12 ฝกอบรม "เผยแพรวิชาการดานการ 1.เพื่อใหบุคลากรของ  -บุคลากรของ อปท. -              -                -           -             500,000       ผูเขารวมไมนอย  -บุคลากรของ อปท. กองยุทธศาสตร

จัดทําแผนและงบประมาณของ อปท.มีองคความรูและ  -นักการเมืองทองถิ่น/ กวารอยละ 70 ประชาชน สามารถ และงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต ความเขาใจในกระบวน ผูบริหาร นําความรูไปประยุกต

จังหวัดขอนแกน การและขั้นตอนการจัด  -กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนํา ในการจัดทําแผนและ

ทําแผนและงบประมาณ  -ประชาคม กลุมองคกร งบประมาณของตนเอง

ของ อปท.

2.เพื่อใหนักการเมือง

ทองถิ่น ผูบริหาร รวมถึง

ประชาชนไดเขาใจถึง

ขั้นตอนการทําแผน



6-9

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 

13 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย 1.เพื่อศึกษาวิจัยหา  -จัดประชุมสวนราชการ -              -                -           -             500,000       ผูเขารวมไมนอย 1.อปท.มีคูมือและ กองยุทธศาสตร

เพื่อสรางนวัตกรรมในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาของ ของ อปท. ภาคเอกชน กวารอยละ 70 นวัตกรรมในการบริหาร และงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน ภาคประชาชน ภาคประชา จัดการพัฒนา อปท.

แนวใหม (New Normal) ทองถิ่นในเขตจังหวัด สังคม ในการกําหนด ที่มีประสิทธิภาพ

ขอนแกนในสภาพสังคม ขอบเขตงานวิจัย (TOR) 2.ประชาชนมีสวนรวม

บริบทของพื้นที่ที่ 2.จัดจางมหาวิทยาลัย ในการออกแบบการ

แตกตางกัน ขอนแกนในการศึกษาวิจัย บริหารจัดการการ

2.เพื่อไดนวัตกรรมใน หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มี พัฒนาของ อปท.ให

การบริหารจัดการการ ผลงานและความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความ

พัฒนาขององคกร ตองการ ประเด็นปญหา

ปกครองสวนทองถิ่น ของประชาชนไดอยาง

ในเขตจังหวัดขอนแกน มีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและ 1.เพื่อเปนศูนยประสาน  -เพื่อเปนคาใชจายในการ -              -                -           -             150,000       จํานวนผูมาใช 1.สวนราชการ/ กองยุทธศาสตร

บริการขอมูลขาวสารองคการบริหาร งานดานการอํานวย ปรับปรุงดูแลศูนยฯ บริการไมนอยกวา ประชาชนไดรับบริการ และงบประมาณ

สวนจังหวัดขอนแกน ความสะดวก  -จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อ รอยละ 50 ดานขอมูลขาวสารที่

2.เพื่อเปนศูนยขอมูล อิเลกทรอนิกส ระบบ IT ถูกตอง

ขาวสารทางราชการ ที่จําเปนในการใชงาน 2.ไดรับการอํานวย

3.เพื่อเปนศูนยประสาน ความสะดวกจาก

งานเกี่ยวกับการตอบ บุคลากรประจําศูนย

ปญหาหรือใหคําปรึกษา ในการใหคําปรึกษา

แนะนําการปฏิบัติงาน คนควา 

15 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  -เพื่อใหไดผูบริหาร สงเสริมสนับสนุนการ -              -                -               -                100,000       รอยละของ 1. สงเสริมการปกครอง สํานักปลัดฯ

และผูบริหารองคการบริหารสวน สมาชิกสภาองคการ เลือกตั้ง ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย

จังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัด 1. นายกองคการบริหาร ที่มีสวนรวมในการ 2. ประชาชนมีสวนรวม

ขอนแกน เขามาบริหาร สวนจังหวัดขอนแกน เลือกตั้งผูบริหาร/ ในการเลือกผูบริหาร/

งานขององคการบริหาร 2. สมาชิกสภาองคการ สจ.เขามาบริหาร ตัวแทนเขามาบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน งานขององคการ ทองถิ่นของตนเอง

ตามที่กฏหมายกําหนด บริหารสวน

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 

16 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ  -เพื่อพัฒนาระบบ  -พัฒนาระบบการจัดเก็บ -              -                -               -                150,000        -ความพึงพอใจ  -มีระบบสารสนเทศ กองยุทธศาสตร

วางแผนพัฒนาทองถิ่น องคการ สารสนเทศใหเปนศูนย ขอมูลผานเว็บไซต เพื่อ ของผูใชบริการ ที่เปนศูนยกลางขอมูล และงบประมาณ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมในการประสานแผน การติดตอสื่อสารและ ไมนอยกวา 80% ดานการจัดทําแผน

รวบรวมสถิติ เผยแพร เผยแพรขอมูลดานการ ที่สามารถสืบคนขอมูล

ระบบการวางแผน จัดทําแผน ไดอยางถูกตอง 

17 ปรับปรุงซอมแซมพื้นดาดฟาและ  -เพื่อใหมีความแข็งแรง  -ปรับปรุงซอมแซมพื้น -              -                -               -                260,000        -ประชาชนไดรับ   - มีอาคารที่พรอม กองกิจการ

เพดาน (อาคารผูโดยสารที่ 1) ปลอดภัยสําหรับ ดาดฟาและเพดาน (อาคาร ความพึงพอใจ ใหบริการประชาชน ขนสง

บุคลกรและผูไปใช ผูโดยสารที่ 1) สถานีขนสง ไมนอยกวา 80% ใหมีความสะดวก และ

บริการ ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ปลอดภัย

แหงที่ 3 งานดาดฟาพื้นที่

ไมนอยกวา 126 ตร.ม. และ

งานเพดานพื้นที่ไมนอยกวา

18 ตร.ม.

18 ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร  -เพื่อบริการบุคลากร  -ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบ -              -                -               -                500,000        -ประชาชนไดรับ  -ผูใชบริการไดรับ กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ และประชาชน อาคารขนาดไมนอยกวา ความพึงพอใจ ความสะดวก และ ขนสง

จังหวัดขอนแกน 487 ตร.ม. ไมนอยกวา 80% ปลอดภัย
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 ปรับปรุงฝาเพดานและระบบไฟฟา  -เพื่อใหมีความแข็งแรง  -ปรับปรุงฝาเพดานและ -              -                -               -                600,000        -ประชาชนไดรับ   - มีอาคารที่พรอม กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ ปลอดภัยสําหรับ ระบบไฟฟา  ขนาดไมนอย ความพึงพอใจ ใหบริการประชาชน ขนสง

จังหวัดขอนแกน บุคลกรและผูไปใช กวา 820 ตร.ม. ไมนอยกวา 80% ใหมีความสะดวก และ

บริการ ปลอดภัย

20 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา ภายใน  -เพื่อใหมีหองสุขาที่ได  -วางทอระบบสุขาภิบาล -              -                -               -                500,000        -ประชาชนไดรับ  -ประชาชนใชบริการ กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ มาตรฐาน และมีความ งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง ความพึงพอใจ หองสุขาไดอยางสะดวก ขนสง

จังหวัดขอนแกน อาคาร 1 ปลอดภัย ติดตั้งสุขภัณฑหองน้ํา ไมนอยกวา 80% และปลอดภัย

อาคารหองน้ํา ขนาดกวาง

5 เมตร ยาว 12 เมตร 

21 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา ภายใน  -เพื่อใหมีหองสุขาที่ได  -วางทอระบบสุขาภิบาล -              -                -               -                500,000        -ประชาชนไดรับ  -ประชาชนใชบริการ กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ มาตรฐาน และมีความ งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง ความพึงพอใจ หองสุขาไดอยางสะดวก ขนสง

จังหวัดขอนแกน อาคาร 2 ปลอดภัย งานติดตั้งสุขภัณฑหองน้ํา ไมนอยกวา 80% และปลอดภัย

งานระบบไฟฟา งานทาสี

อาคารหองน้ํา ขนาดกวาง

3.30 เมตร ยาว 10 เมตร
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 กอสรางหองพักเจาหนาที่ และที่พัก  -เพื่อใหมีหองพัก  -หองพักเจาหนาที่ และ -              -                -               -                331,000        -เจาหนาที่ไดรับ   - มีหองพักที่อํานวย กองกิจการ

สูบบุหรี่ สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ สําหรับเจาหนาที่ ที่มี ที่พักสูบบุหรี่ สถานีขนสง ความพึงพอใจ ความสะดวกแก ขนสง

ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ความสะดวกและ ผูโดยสารอําเภอภูเวียง ไมนอยกวา 80% เจาหนาที่

ปลอดภัย กอสรางอาคารเสาและโครง

หลังคาเหล็ก กออิฐฉาบปูน

เรียบ มุงหลังคาเหล็กรีด 

พรอมเครื่องปรับอากาศ

ขนาด 18,000 บีทียู

ขนาดอาคารกวาง 9 เมตร -              

ยาว 4 เมตร พื้นที่รวมไม

นอยกวา 36 ตร.ม. และ

งานกอสรางที่พักสูบบุหรี่

โครงสรางเหล็กมุงหลังคา

เหล็กรีดขนาดกวาง 3.9 

เมตร ยาว 1.9 เมตร พื้นที่

รวมไมนอยกวา 3.4 ตร.ม.
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 ปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร  -เพื่อใหมีความแข็งแรง  -งานปรับปรุงฝาเพดาน -              -                -               -                275,000        -ประชาชนไดรับ   - มีอาคารที่พรอม กองกิจการ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ปลอดภัยสําหรับ บริเวณหลังคาดานหนา ความพึงพอใจ ใหบริการประชาชน ขนสง

บุคลกรและผูไปใช อาคาร พื้นที่ไมนอยกวา ไมนอยกวา 80% ใหมีความสะดวก และ

บริการ 68 ตร.ม. ปลอดภัย

 -งานปรับปรุงหองนายสถานี

ประกอบดวยงานเปลี่ยน

ผามานเดิม งานปรับปรุงฝา

เพดาน และงานรื้อถอน

เครื่องปรับอากาศและติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศใหม

ขนาด 15,000 บีทียู 

 -งานปรับปรุงหองเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย โดย

ปรับปรุงฝาเพดาน งานติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศขนาด

9,000 บีทียู 

 -งานปรับปรุงปายสถานี

และพื้นที่โดยรอบ ประกอบ

ดวย งานกออิฐผนังและ

ติดผนังหินแกรนิตสลักขอ

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

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 

ปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร ผิวผนังทําผิวหินลาง 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (ตอ) งานปูบล็อกคอนกรีตพรอม

ติดตั้งมาหินขัด จํานวน 

2 ชุด 

24 คาใชจายในการเชาชองสัญญาณของ  -เพื่อบันทึกขอมูลการ  -เชาชองสัญญาณของ -              -                -               -                80,250          -ความพึงพอใจ  -มีระบบบันทึกขอมูล สํานักชาง

อุปกรณแสดงพฤติกรรมและระบบ เดินรถยนตสวนกลาง อุปกรณแสดงพฤติกรรมและ ของระบบไมนอย การเดินรถยนตสวน

ติดตามประเมินผล GPS และเครื่องจักรกล ระบบติดตามประเมินผล กวา 80% กลางและเครื่องจักรกล

GPS เพื่อประมวลผลการ

25 แผนงานการปองกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพื่อแปลงนโยบายใน  -หมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่ -              -                -               -                100,000        -จํานวนผูเขารวม 1.สามารถแปลง กองกิจการขนสง

ทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัด การปองกันและลด อําเภอโนนศิลา จังหวัด ไมนอยกวา 80% นโยบายรัฐบาลไปสู

ขอนแกน ประจําป 2565 อุบัติเหตุทางถนนของ ขอนแกน จํานวน 5 ตําบล การปฏิบัติระดับพื้นที่

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ รัฐบาลและจังหวัดไปสู 46 หมูบาน/ชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

โนนศิลา) การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 2.สามารถปองกันและ

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุทางถนนให

ในการปองกันและลด กับหนวยงานที่เกี่ยว

อุบัติเหตุทางถนนใน ของในพื้นที่อําเภอ

ระดับพื้นที่ 

-              -               -              1,000,000   11,736,250  รวม  25  โครงการ



ผ.03 - 1

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่เทาแขน -              -              -              -              42,000         สํานักปลัดฯ

จํานวน 15 ตัว (ฝายบริหารฯ)

ขนาด 60x63x94-104 ซม. (กวางxลึกxสูง) (ฝายนิติการฯ)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิงหลัง -              -              -              -              5,600           สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ตัว (ฝายการทองเที่ยวฯ)

ขนาด 64x64x110 ซม. (กวางxลึกxสูง)

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะสํานักงาน -              -              -              -              5,300           สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ตัว (ฝายการทองเที่ยวฯ)

ขนาด 150x60x75 ซม. (กวางxลึกxสูง)

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะสํานักงาน -              -              -              -              21,600         สํานักปลัดฯ

จํานวน 6 ตัว (ฝายการทองเที่ยวฯ)

ขนาด 120x60x75 ซม. (กวางxลึกxสูง)

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน -              -              -              -              14,400         สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ชุด (ฝายบริหารฯ)

ขนาด 118x40x183 ซม. (กวางxลึกxสูง) (ฝายนิติการฯ)

บัญชีครุภัณฑ

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03 



ผ.03 - 2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก -              -              -              -              3,650           สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ใบ (ฝายบริหารฯ)

ขนาด 46x61x102 ซม. (กวางxลึกxสูง)

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดกระจก -              -              -              -              10,000         สํานักปลัดฯ

ขนาด 8 นิ้ว (ฝายบริหารฯ)

จํานวน 10 เครื่อง

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน -              -              -              -              198,000       สํานักปลัดฯ

(แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU พรอมติดตั้ง (ฝายบริหารฯ)

จํานวน 4 เครื่อง

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง -              -              -              -              130,000       สํานักปลัดฯ

ขนาด 25,100 BTU พรอมติดตั้ง (ฝายบริหารฯ)

จํานวน 4 เครื่อง

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค -              -              -              -              92,500         สํานักปลัดฯ

จํานวน 50 ตัว (ฝายบริหารฯ)

ขนาด 60x150x75 ซม. (กวางxลึกxสูง)

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้พลาสติกพิงหลัง -              -              -              -              54,000         สํานักปลัดฯ

จํานวน 200 ตัว (ฝายบริหารฯ)

ขนาด 47x51x81 ซม. (กวางxลึกxสูง)



ผ.03 - 3

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก -              -              -              -              66,000         สํานักปลัดฯ

สําหรับงานประมวลผล (ฝายบริหารฯ)

จํานวน 3 เครื่อง (ฝายนิติการฯ)

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ (ฝายพัฒนาสังคม)

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              -              17,000         สํานักปลัดฯ

สําหรับงานสํานักงาน (ฝายนิติการฯ)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน -              -              -              -              34,000         สํานักปลัดฯ

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) (ฝายการทองเที่ยวฯ)

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 4

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ -              -              -              -              30,000         สํานักปลัดฯ

LED สี (ฝายบริหารฯ)

จํานวน 2 เครื่อง (ฝายนิติการฯ)

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี -              -              -              -              54,000         สํานักปลัดฯ

ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) (ฝายบริหารฯ)

จํานวน 2 เครื่อง (ฝายพัฒนาสังคม)

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย -              -              -              -              10,800         สํานักปลัดฯ

(Access Point) แบบที่ 1 (ฝายพัฒนาสังคม)

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 5

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย -              -              -              -              138,000       สํานักปลัดฯ

(Access Point) แบบที่ 2 (ฝายพัฒนาสังคม)

จํานวน 6 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA -              -              -              -              7,500           สํานักปลัดฯ

จํานวน 3 เครื่อง (ฝายการทองเที่ยวฯ)

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน -              -              -              -              24,000         สํานักปลัดฯ

งานครัว จํานวน 2 เครื่อง (ฝายการทองเที่ยวฯ)

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน -              -              -              -              21,800         สํานักปลัดฯ

งานครัว จํานวน 2 เครื่อง (ฝายบริหารฯ)

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก -              -              -              -              99,500         สํานักปลัดฯ

งานครัว จํานวน 50 ใบ (ฝายการทองเที่ยวฯ)

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องลางทอ -              -              -              -              19,800         สํานักปลัดฯ

งานครัว จํานวน 1 เครื่อง (ฝายการทองเที่ยวฯ)



ผ.03 - 6

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              44,000         กองการเจาหนาที่

แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              60,000         กองการเจาหนาที่

แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน -              -              -              -              68,000         กองการเจาหนาที่

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 7

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร -              -              -              -              10,000         กองการเจาหนาที่

หรือ LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              15,600         กองการเจาหนาที่

(18 หนา/นาที)จํานวน 6 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร -              -              -              -              17,000         กองการเจาหนาที่

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 8

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก -              -              -              -              22,000         กองการเจาหนาที่

สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              54,000         กองการเจาหนาที่

ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน -              -              -              -              18,000         กองการเจาหนาที่

ขนาดไมต่ํากวา 62x62x97-107

จํานวน 6 ตัว

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต -              -              -              -              35,000         กองการเจาหนาที่

ขนาดไมต่ํากวา 120x60x75

จํานวน 10 ตัว



ผ.03 - 9

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

34 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ -              -              -              -              25,100         สํานักชาง

และการโยธา ขนาด 2 กอก

จํานวน 1 เครื่อง

35 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน -              -              -              -              324,000       สํานักชาง

และการโยธา (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 10 เครื่อง

36 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4 -              -              -              -              6,500           สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 1 เครื่อง

37 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน -              -              -              -              40,000         สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 10 ตัว

38 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก 4 ฟุต -              -              -              -              77,000         สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 14 ตัว

39 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน -              -              -              -              64,800         สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 24 ตัว



ผ.03 - 10

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

40 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              110,000       สํานักชาง

และการโยธา แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 5 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

41 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              120,000       สํานักชาง

และการโยธา แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

42 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน -              -              -              -              119,000       สํานักชาง

และการโยธา (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 7 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 11

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

43 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              -              69,000         สํานักชาง

และการโยธา สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

44 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) -              -              -              -              5,600           สํานักชาง

และการโยธา ขนาด 16 ชอง

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

45 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย -              -              -              -              5,400           สํานักชาง

และการโยธา (Access Point) แบบที่ 1

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 12

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

46 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) -              -              -              -              6,300           สํานักชาง

และการโยธา สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

47 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              108,000       สํานักชาง

และการโยธา ชนิด Network สําหับกระดาษขนาด A3

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

48 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก -              -              -              -              15,000         สํานักชาง

และการโยธา พรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 13

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

49 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ -              -              -              -              20,000         สํานักชาง

และการโยธา LED ขาวดํา 

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

50 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง -              -              -              -              8,600           สํานักชาง

และการโยธา ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

51 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              23,400         สํานักชาง

และการโยธา (18 หนา/นาที)

จํานวน 9 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 14

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

52 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว -              -              -              -              18,500         สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 5 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

53 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA -              -              -              -              47,500         สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 19 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

54 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ -              -              -              -              4,733,000     สํานักชาง

และการโยธา จํานวน 1 คัน

55 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ -              -              -              -              2,600,000     สํานักชาง

และการโยธา ติดตั้งเครื่องตัดหญาแบบตัดบนไหลทาง

จํานวน 1 คัน

56 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) -              -              -              -              1,708,000     สํานักชาง

และการโยธา และขนสง แบบดับเบิ้ลแค็บ ระบบเกียรอัตโนมัติ

จํานวน 2 คัน



ผ.03 - 15

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

57 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อเรือทองแบน พรอมเทรลเลอรบรรทุกเรือ -              -              -              -              360,000       สํานักชาง

และการโยธา และขนสง ขนาดกวาง 1.8 ม. ยาว 4.9 ม. สูง 0.5 ม.

จํานวน 1 ลํา

58 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิงหลัง -              -              -              -              56,000         สํานักงานเลขานุการ

ขนาด 64x67x104-113 ซม. (กวางxลึกxสูง)

จํานวน 16 ตัว

59 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กแบบกระจกบานเลื่อน -              -              -              -              7,000           สํานักงานเลขานุการ

ขนาด 4 ฟุต

จํานวน 2 ตู

60 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              -              92,000         สํานักงานเลขานุการ

สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

61 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน -              -              -              -              10,500         กองคลัง

จํานวน 3 หลัง



ผ.03 - 16

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

62 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟา -              -              -              -              10,500         กองคลัง

 - เครื่องคํานวณเลขไฟฟา ชนิด 12 หลัก 

 - มีกระดาษปอน

จํานวน 3 เครื่อง 

63 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              270,000       กองคลัง

แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 9 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

64 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              23,400         กองคลัง

(18 หนาตอนาที)

จํานวน 9 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 17

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

65 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน -              -              -              -              10,200         หนวยตรวจสอบ

 - เปนเกาอี้ทํางาน มีพนักพิง มีทาวแขน ภายใน

เบาะบุฟองน้ําหุมดวยหนัง ขาอลูมิเนียมปดเงา

ปรับระดับสูง - ต่ํา ดวยโชคแกส

ขนาด 59x62x92-104 ซม.(กวางxลึกxสูง)

จํานวน 3 ตัว

66 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร -              -              -              -              29,000         กองพัสดุฯ

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

67 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาด 64x69x117 ซม. -              -              -              -              19,800         สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 6 ตัว

68 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหาร -              -              -              -              5,500           สํานักการศึกษาฯ

ขนาด 68x68x116-124 ซม. จํานวน 1 ตัว

69 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้เลคเชอร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -              -              -              -              497,800       สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 760 ตัว



ผ.03 - 18

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

70 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียนยางพารา -              -              -              -              270,000       สํานักการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานบะแค

จํานวน 100 ชุด

71 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา -              -              -              -              2,117,500     สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1,210 ชุด

เพื่อใชในราชการโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน

72 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น -              -              -              -              22,700         สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อใชในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน

73 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง -              -              -              -              17,000         สํานักการศึกษาฯ

ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อใชในราชการหองปฏิบัติราชการสนามกีฬา

อําเภอพระยืน

74 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อครุภัณฑหองสมุด สถานีขนสงโดยสาร -              -              -              -              400,000       สํานักการศึกษาฯ

จังหวัดขอนแกน

จํานวน 4 ชุด



ผ.03 - 19

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

75 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร -              -              -              -              10,000,000   สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน

จํานวน 20 ชุด

76 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ -              -              -              -              52,000         สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ

จํานวน 2 เครื่อง

77 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง -              -              -              -              19,000         สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 2 เครื่อง

เพื่อใชในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน

78 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ -              -              -              -              170,000       สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อใชในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน

79 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน -              -              -              -              12,000         สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อใชในราชการหองปฏิบัติราชการสนามกีฬา

อําเภอพระยืน



ผ.03 - 20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 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 ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น -              -              -              -              8,900           สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 ตู

เพื่อใชในราชการหองปฏิบัติราชการสนามกีฬา

อําเภอพระยืน

81 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อชุดเครื่องเสียงหองประชุม -              -              -              -              92,150         สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 ชุด

เพื่อใชในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแกน

82 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจง -              -              -              -              199,600       สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 ชุด

เพื่อใชในราชการหองปฏิบัติราชการสนามกีฬา

อําเภอพระยืน

83 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี -              -              -              -              88,800         สํานักการศึกษาฯ

และขนสง แบบเกียรธรรมดา

จํานวน 2 คัน

84 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อครุภัณฑรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน -              -              -              -              1,300,000     สํานักการศึกษาฯ

และขนสง 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

โรงเรียนบานบะแค  จํานวน 1 คัน



ผ.03 - 21

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

85 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อครุภัณฑรถบรรทุก (ดีเซล) -              -              -              -              854,000       สํานักการศึกษาฯ

และขนสง โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ

จํานวน 1 คัน

86 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              120,000       สํานักการศึกษาฯ

แบบที่ 2   จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

87 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับ -              -              -              -              17,000         สํานักการศึกษาฯ

งานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

88 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน -              -              -              -              204,000       สํานักการศึกษาฯ

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) และโรงเรียนในสังกัด

จํานวน 12 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 22

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

89 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน -              -              -              -              44,000         สํานักการศึกษาฯ

ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

90 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 1 -              -              -              -              297,000       สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  จํานวน 27 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

91 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอร หรือ -              -              -              -              10,000         สํานักการศึกษาฯ

LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

92 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction แบบฉีดหมึก -              -              -              -              22,500         สํานักการศึกษาฯ

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 23

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

93 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอร หรือ -              -              -              -              15,000         สํานักการศึกษาฯ

LED สี  จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

94 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA -              -              -              -              25,000         สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 10 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

95 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ -              -              -              -              17,000         สํานักการศึกษาฯ

ศูนยบริการ แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

96 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน -              -              -              -              34,000         กองกิจการขนสง

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 24

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

97 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              30,000         กองกิจการขนสง

แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

98 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี -              -              -              -              10,000         กองกิจการขนสง

ชนิด Network แบบที่ 1 (18หนา/นาที)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

99 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง -              -              -              -              45,000         กองกิจการขนสง

การแพทย จํานวน 6 คัน

100 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพระบบไฟฟา -              -              -              -              4,000           กองกิจการขนสง

จํานวน 1 เครื่อง

101 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก -              -              -              -              14,600         กองกิจการขนสง



ผ.03 - 25

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

102 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้อัฒจันทร รุน Cs sup -              -              -              -              4,200,000     สํานักปลัดฯ

จํานวน 3,500 ตัว (ฝายการทองเที่ยวฯ)

103 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน -              -              -              -              28,000         กองสาธารณสุข

มีพนักพิงหลัง มีที่เทาแขน

จํานวน 10 ตัว

104 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะสํานักงาน ขนาด 150x60x75 ซม. -              -              -              -              5,300           กองสาธารณสุข

จํานวน 1 ตัว

105 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะสํานักงาน ขนาด 120x60x75 ซม. -              -              -              -              32,400         กองสาธารณสุข

จํานวน 9 ตัว

106 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน -              -              -              -              28,800         กองสาธารณสุข

จํานวน 4 ชุด

107 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน -              -              -              -              34,000         กองสาธารณสุข

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 26

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

108 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              22,000         กองสาธารณสุข

แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

109 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              26,700         กองสาธารณสุข

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

110 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA -              -              -              -              7,500           กองสาธารณสุข

จํานวน 3 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 27

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

111 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล -              -              -              -              60,000         กองยุทธศาสตรและ

แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) งบประมาณ

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

112 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก -              -              -              -              4,300           กองยุทธศาสตรและ

พิมพ (Ink Tank Printer) งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

113 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา -              -              -              -              8,900           กองยุทธศาสตรและ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 28

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

114 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน -              -              -              -              28,000         กองยุทธศาสตรและ

มีพนักพิงหลัง ปรับสูง - ต่ําดวยโชคแกส งบประมาณ

จํานวน 10 ตัว

115 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอร หรือ -              -              -              -              40,000         สํานักงานเลขานุการ

LED ขาวดํา  จํานวน 4 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

116 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ -              -              -              -              59,000         กองคลัง

จํานวน 10 หลัง

117 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร -              -              -              -              36,000         กองยุทธศาสตรและ

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 3 งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผ.03 - 29

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

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564 2565

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

118 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน -              -              -              -              16,000         กองยุทธศาสตรและ

 - ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 เซนติเมตร งบประมาณ

(กวางxยาวxสูง)

จํานวน 4 ตัว

119 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต -              -              -              -              100,000       สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพูวัดวิทยาคม อําเภออุบลรัตน และโรงเรียนในสังกัดฯ

จังหวัดขอนแกน

ประกอบดวย 

 - ยูฟอเนียม EMPEROR จํานวน 1 ตัว

 - แซกอัลโต CENTYRRY จํานวน 1 ตัว

 - แซกเทนเนอร CEBTYRY จํานวน 1 ตัว

 - ทรัมเปท CENTURY จํานวน 2 ตัว

120 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One -              -              -              -              46,000         กองกิจการขนสง

สําหรับงานประมลผล

จํานวน 2 เครื่อง

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-              -              -              -              34,405,100   รวม   120   โครงการ



ผ.02/1-1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 13527 บานซําสูง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 5 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/1 



ผ.02/1-2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

2 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 11035 บานหวยยาง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 5 ตําบลดงเมืองแอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

3 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 3753 บานดอนขา  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 7 ตําบลชนบท อําเภอชนบท จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-4

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

4 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 6953 บานนาผาย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 3 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-5

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

5 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

ที่ดิน สปก.เลขที่ 1234  บานดอนหัน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 6 ตําบลหวยแก อําเภอชนบท  จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

6 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 11128 บานหัวฝาย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-7

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

7 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานมาบตากลา หมูที่ 5 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-8

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

8 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 10242 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนสมนึก หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

9 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 2370 บานหันแฮด อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 ตําบลบานแทน อําเภอชนบท จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

10 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 12982 บานโคกกลาง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 6 ตําบลบานแทน อําเภอชนบท จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-11

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

11 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1847 บานสระแกว อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 4 ตําบลบานแทน อําเภอชนบท จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-12

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

12 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 24597 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาหนองทุม หมูที่ 8 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-13

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

13 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 24537 บานเสาเลา อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 4 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

14 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 20864 บานโนนสังค อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 7 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-15

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

15 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 4725 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-16

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

16 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 176 บานกุดเพียขอม อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 1 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-17

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

17 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

นายบุญจันทร เมืองโพธิ์ บานรมเย็น จํานวน 1 บอ 

หมูที่ 9 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-18

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

18 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่   อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

นางคําแปลน เลบานแทน จํานวน 1 บอ 

บานโนนแดงนอย หมูที่ 5 ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ไมนอยกวา 320 วัตต 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-19

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

19 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 12677 หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-20

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

20 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 1566 หมูที่ 13 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-21

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

21 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 5586 หมูที่ 3 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-22

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

22 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 10853 หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-23

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

23 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 6090 หมูที่ 4 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-24

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

24 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 6264 หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-25

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

25 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่  9816  หมูที่ 9 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-26

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

26 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 11209 หมูที่ 4 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง  ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-27

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

27 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 2363 หมูที่ 10 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-28

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

28 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 3988 หมูที่ 11 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-29

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

29 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 11773 หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-30

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

30 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 3981 หมูที่ 3 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-31

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

31 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 11360 หมูที่ 4 จํานวน 1 บอ 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-32

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

32 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 11071 หมูที่ 14 จํานวน 1 บอ 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-33

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

33 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 13127 หมูที่ 9 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-34

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

34 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 10824  หมูที่ 15 จํานวน 1 บอ 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-35

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

35 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 3790 หมูที่ 9 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-36

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

36 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 75 หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-37

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

37 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 7797 หมูที่ 11 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-38

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

38 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 9787 หมูที่ 9 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-39

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

39 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 10898 หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง  อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-40

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

40 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 4231  หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-41

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

41 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 2361 หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-42

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

42 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 12192 หมูที่ 6 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง  อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-43

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

43 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 7544 หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-44

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

44 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 399 หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลคํามวง  อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-45

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

45 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 461 หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-46

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

46 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 429 หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-47

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

47 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

โฉนดที่ดินเลขที่ 8727 หมู10 จํานวน 1 บอ 

ตําบลเขาสวนกวาง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-48

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

48 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานดินดํา หมูที่ 1 ตําบลดินดํา อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-49

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

49 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองเซียงซุย หมูที่ 5 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลปาหวายนั่ง  อําเภอบานฝาง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-50

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

50 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1164 บานหนองยาง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 8 ตําบลวังหิน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต   

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-51

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

51 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 36471 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานวังทอง หมูที่ 2 ตําบลวังหิน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-52

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

52 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5463 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองคลองนอย หมูที่ 4 จํานวน 1 บอ 

ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-53

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

53 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 20026 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองมะยาว หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-54

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

54 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 32213 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานชางน้ํา หมูที่ 4 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-55

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

55 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 46161 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองโบสถพัฒนา หมูที่ 13 จํานวน 1 บอ 

ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-56

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

56 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 42067 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองมะยาว หมูที่ 1 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-57

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

57 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 15997 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองมะยาว หมูที่ 2 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-58

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

58 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองเตาปูน หมูที่ 4 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา  จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-59

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

59 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-60

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

60 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 28894 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกกลาง หมูที่ 12 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-61

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

61 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 19159 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานดงเค็ง หมูที่ 8 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-62

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

62 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 18839 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองสรวง หมูที่ 11 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-63

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

63 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบลดินดํา อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-64

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

64 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานทานางแมว หมูที่ 2 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-65

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

65 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองแวง หมูที่ 3 ตําบลเขานอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-66

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

66 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 14163 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองชาด หมูที่ 5 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-67

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

67 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 18151 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหัวละเลิง หมูที่ 6 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-68

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

68 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 40636 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-69

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

69 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 19043 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนมวง หมูที่ 7 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-70

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

70 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 44348 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโกรก หมูที่ 10 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-71

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

71 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 15449 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานชาดใหญ หมูที่ 3 ตําบลคึมชาด จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-72

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

72 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 13251 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานปอแดง หมูที่ 6 ตําบลคึมชาด จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-73

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

73 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 15206 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนจอมศรี หมูที่ 6 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองไผลอม ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-74

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

74 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 37347 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสวองใหม หมูที่ 8 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองไผลอม ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-75

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

75 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  51054 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนชาด หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองสองหอง ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-76

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

76 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  2089 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหลักดาน หมูที่ 6 ตําบลวังหิน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-77

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

77 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 14609 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองชาด หมูที่ 5 ตําบลดงเค็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-78

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

78 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ - บานผักหวาน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 5 ตําบลหนองปลาหมอ จํานวน 1 บอ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-79

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

79 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 9554 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองนาคํา หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-80

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

80 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางคํา สีชาแอน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกเจริญ หมูที่ 8 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-81

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

81 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5974 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 1 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-82

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

82 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 772 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานวังหินชา หมูที่ 11 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-83

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

83 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ นายเทียมทัน สีสงค อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองนกเขียน หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-84

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

84 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานดินดํา หมู 7 ตําบลดินดํา อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-85

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

85 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 781 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานวังหินชา หมูที่ 11 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-86

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

86 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 7856 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 2 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-87

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

87 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 8558 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 12 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-88

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

88 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1013 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานฝายหิน หมูที่ 6 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-89

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

89 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดิน นายไพฑูรย มั่นคง  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-90

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

90 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 12041 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 12 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-91

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

91 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางบําเพ็ญ เทพาลุน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาคูณ หมูที่ 3 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-92

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

92 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางณัฐฎพัชร ศรีวิไล อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-93

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

93 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1522 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแวง หมูที่ 8 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-94

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

94 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางอรพิน ยางปอม อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองนาคํา หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-95

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

95 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  9756 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานใหมสามัคคี หมูที่ 7  จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-96

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

96 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  694 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานใหมสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-97

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

97 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  9758 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-98

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

98 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1695 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองคอง หมูที่ 4 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-99

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

99 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  7195 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานขนวน หมูที่ 9 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-100

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

100 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ นางหนูทอง ศรีชมชื่น อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองกุง หมูที่ 3 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-101

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

101 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายสนั่น  นิสา อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยแสง หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-102

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

102 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายวิชิต  เกาะลุน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสุขสมบูรณ หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-103

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

103 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นิพล สมัยภักดี อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองเสาเลา หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-104

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

104 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายกฤษฏา อินไธสง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสุขสมบูรณ หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-105

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

105 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางสงบ พลนงค       อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนลาน หมูที่ 2 ตําบลนาเพียง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-106

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

106 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายดุสิต แดงนาเพียง  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนสาวเอ หมูที่ 3 ตําบลนาเพียง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-107

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

107 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  2177 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานเทพชมพู หมูที่ 9 ตําบลบริบูรณ จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-108

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

108 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  128 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานพงษ หมูที่ 3 ตําบลบริบูรณ จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-109

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

109 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             500,000       -             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  2241 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานเทพชมพู หมูที่ 9 ตําบลบริบูรณ จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-110

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

110 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1009 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานปอแดง หมูที่ 1 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-111

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

111 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 3552 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหัวฝาย หมูที่ 2 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-112

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

112 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 2787 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหัวฝาย หมูที่ 3 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-113

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

113 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1001 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแวง หมูที่ 4 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-114

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

114 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1979 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานมาบตากลา หมูที่ 5 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-115

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

115 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5901 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-116

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

116 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 21040 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองโน หมูที่ 7 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-117

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

117 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 10012 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแต หมูที่ 8 ตําบลปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-118

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

118 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 3902 บานวงศสวาง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 10 ตําบลบานปอแดง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-119

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

119 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 10242 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนสมนึก หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-120

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

120 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 14289 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานแทน หมูที่ 1 ตําบลบานแทน จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-121

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

121 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 12403 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหันแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแทน จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-122

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

122 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 953 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหัวนากลาง หมูที่ 3 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-123

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

123 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 13085  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสระแกว หมูที่ 4 ตําบลบานแทน จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-124

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

124 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 11553 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนแดงนอย หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-125

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

125 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 12955 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกกลาง หมูที่ 6 ตําบลบานแทน จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-126

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

126 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 20239 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาหนองทุม หมูที่ 8 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานแทน อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-127

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

127 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 19492 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดเพียขอมใต หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-128

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

128 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 12008 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดเพียขอมใต หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-129

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

129 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1708 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดเพียขอมเหนือ หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-130

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

130 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 8261 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาผาย หมูที่ 3 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-131

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

131 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 4351 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานเสาเลา หมูที่ 4 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-132

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

132 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 25593 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานรองดูก หมูที่ 5 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-133

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

133 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1302 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนสังค หมูที่ 7 ตําบลกุดเพียขอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-134

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

134 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 586 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานวังแสง หมูที่ 1 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-135

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

135 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 10272 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหูลิง หมูที่ 2 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-136

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

136 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 904 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยไผ หมูที่ 3 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-137

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

137 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 923 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกพระ หมูที่ 4 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-138

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

138 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 4322 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองยายเกลี้ยง หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-139

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

139 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 282 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนขาใต หมูที่ 6 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-140

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

140 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 6218 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยยาย หมูที่ 7 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-141

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

141 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 318 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนศิลา หมูที่ 8 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-142

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

142 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 6859 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนคํามี หมูที่ 9 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-143

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

143 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 9296 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนขาเหนือ หมูที่ 10 จํานวน 1 บอ 

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-144

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

144 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 631 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานวังแสงใต หมูที่ 11 ตําบลวังแสง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-145

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

145 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 19742 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยไร หมูที่ 1 ตําบลโนนพะยอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-146

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

146 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 356 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยไรเหนือ หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-147

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

147 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 335 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยคอ หมูที่ 3 ตําบลโนนพะยอม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-148

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

148 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1457 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองเตานอย หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-149

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

149 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 151 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนพะยอม หมูที่ 6 จํานวน 1 บอ 

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-150

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

150 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 2963 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานทานางเลื่อน หมูที่ 6 ตําบลชนบท จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-151

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

151 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานดอนขา หมูที่ 7 ตําบลชนบท จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-152

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

152 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 14137 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาขามเปย หมูที่ 8 ตําบลชนบท จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-153

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

153 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 9511 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาดอกไม หมูที่ 9 ตําบลชนบท จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-154

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

154 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโซง หมูที่ 1 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-155

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

155 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1935 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยแก หมูที่ 2 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-156

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

156 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 12793 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานทุมหวย หมูที่ 3 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-157

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

157 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 16106 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานเหลาเหนือ หมูที่ 4 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-158

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

158 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1659 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานดอนหัน หมูที่ 6 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-159

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

159 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 13342 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองโน หมูที่ 7 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-160

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

160 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 4852 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแสบง หมูที่ 8 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-161

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

161 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 457 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานเหลานาดี หมูที่ 9 ตําบลหวยแก จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-162

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

162 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5242 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานดอนดู หมูที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-163

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

163 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 17670 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานคุมนอยพัฒนา หมูที่ 3 จํานวน 1 บอ 

ตําบลชนบท อําเภอชนบท ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-164

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

164 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 18968 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนศิลา หมูที่ 1 ตําบลโนนศิลา จํานวน 1 บอ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-165

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

165 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 6062 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานขอนสัก หมูที่ 4 ตําบลโนนศิลา จํานวน 1 บอ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-166

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

166 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5523 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองกุง หมูที่ 3 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-167

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

167 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 647 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานศรีสงา หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-168

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

168 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 23537 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานผักหวาน หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-169

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

169 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 603 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองปลาหมอ หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-170

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

170 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  28437 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนแดงใหญ หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-171

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

171 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1009 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บาหนองแวง หมูที่ 10 ตําบลบานหัน จํานวน 1 บอ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-172

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

172 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 13527 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานซําสูง หมูที่ 5 ตําบลกระนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-173

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

173 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 737 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานขนวน หมูที่ 2 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-174

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

174 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 3546 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกเจริญ หมูที่ 8 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-175

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

175 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 8599 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 2 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-176

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

176 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 17117 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานขนวน หมูที่ 1 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-177

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

177 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 10096 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสะอาด หมูที่ 4 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-178

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

178 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1715 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-179

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

179 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 9437 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานคูณ หมูที่ 3 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-180

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

180 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 3161 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 12 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-181

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

181 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5974 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 1 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-182

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

182 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 772 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานวังหินชา หมูที่ 11 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-183

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

183 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 5082 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 1 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-184

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

184 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางเสงี่ยม อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

สุภาวัฒนธรรม บานหนองนาคํา จํานวน 1 บอ 

หมูที่ 1 ตําบลบานโคก ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-185

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

185 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 514 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองนาคํา หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-186

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

186 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 1199 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานใหมสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-187

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

187 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 7093 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแดง หมูที่ 14 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-188

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

188 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  5399 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสะอาด หมูที่ 4 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-189

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

189 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  5880 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสะอาด หมูที่ 4 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-190

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

190 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1120 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานฝายหิน หมูที่ 6 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-191

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

191 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1111 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองพู หมูที่ 5 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-192

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

192 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  8007 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสะอาด หมูที่ 5 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-193

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

193 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  7213 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานขนวน หมูที่ 1 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-194

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

194 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  13273 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแดง หมูที่ 14 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-195

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

195 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  6749 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแดง หมูที่ 14 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-196

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

196 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1430 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองแดง หมูที่ 14 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-197

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

197 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  14250 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานคึมชาติ หมูที่ 8 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-198

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

198 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  12041 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานกุดธาตุ หมูที่ 12 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-199

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

199 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางบําเพ็ญ เทพาลุน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาคูณ หมูที่ 3 ตําบลบานโคก จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-200

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

200 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายคําพันธ ลามแขก อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองหญาปอง หมูที่ 6 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-201

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

201 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  13 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-202

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

202 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  970 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-203

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

203 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  964 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองนาคํา หมูที่ 4 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-204

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

204 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  1694 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองนาคํา หมูที่ 11 จํานวน 1 บอ 

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-205

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

205 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  8939 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานขนวน หมูที่ 1 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-206

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

206 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  694 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานใหมสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-207

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

207 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  699 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานใหมสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-208

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

208 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  9032 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนนกทา หมูที่ 16 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-209

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

209 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  2779 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหัวนาหมอ หมูที่ 15 ตําบลกุดธาตุ จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-210

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

210 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  14250 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานคึมชาติ หมูที่ 8 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-211

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

211 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายจงเกษม ศรีฟุยเดช อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองกุง หมูที่ 3 ตําบลขนวน จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-212

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

212 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 19635 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานไชยสอใต หมูที่ 2 ตําบลไชยสอ จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-213

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

213 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 35389 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานไชยสอ หมูที่ 1 ตําบลไชยสอ จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-214

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

214 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 8820 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานไชยสอใต หมูที่ 2 ตําบลไชยสอ จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-215

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

215 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายสมพร อุตสาหการ อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลโนนอุดม จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-216

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

216 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดิน นายวิศิต เมฆสงค อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองศาลา หมูที่ 3 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-217

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

217 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายดุสิต  แดงนาเพียง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนสาวเอ หมูที่ 3 ตําบลนาเพียง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-218

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

218 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางพรรณี  สิงหคํา อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองโพงโพด หมูที่ 2 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-219

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

219 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางลุนณี ญาณกิตติ์กูร อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหวยแสง หมูที่ 7 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-220

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

220 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายวิชิต  เกาะลุน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานสุขสมบูรณ หมูที่ 5 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-221

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

221 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นิพล สมัยภักดี อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองเสาเลา หมูที่ 1 จํานวน 1 บอ 

ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-222

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

222 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางสงบ พลนงค       อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนลาน หมูที่ 2 ตําบลนาเพียง จํานวน 1 บอ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-223

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

223 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  2177 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานเทพชมพู หมูที่ 9 ตําบลบริบูรณ จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-224

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

224 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  128 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานพงษ หมูที่ 3 ตําบลบริบูรณ จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-225

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

225 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่  21227 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโนนไผงาม หมูที่ 12 ตําบลสีชมพู จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-226

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

226 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่นายเสนห เขียวสะอาด อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองปลาซิว หมูที่ 1 ตําบลภูหาน จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-227

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

227 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ นายบัวใบ บัวนอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหนองปลาซิว หมูที่ 1 ตําบลภูหาน จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-228

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

228 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นางวิลัยพร คําเล็ก   อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม จํานวน 1 บอ 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-229

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

229 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานปาเสี้ยว หมูที่ 6 ตําบลบานเม็ง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-230

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

230 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหาด หมูที่ 10 ตําบลบานเม็ง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-231

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

231 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโนนสะทอน หมูที่ 13 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-232

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

232 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองนกเขียน หมูที่ 7 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-233

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

233 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ นายประสิทธิ์ วิถีเศษ อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานนาคํา หมูที่ 15 ตําบลบานเม็ง จํานวน 1 บอ 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-234

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

234 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินของ นายไพศล บุญธรรม อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

หมูที่ 2 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-235

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

235 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 7 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-236

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

236 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-237

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

237 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 5 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-238

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

238 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงธนสาร อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-239

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

239 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 2 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-240

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

240 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 3 ตําบลทานางแนว อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-241

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

241 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-242

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

242 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 2 ตําบลทานางแนว อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-243

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

243 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 12 ตําบลทานางแนว อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-244

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

244 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

   ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-245

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

245 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-246

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

246 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 4 ตําบลโนนสมบูรณ อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-247

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

247 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานแกนพยอม หมูที่ 16 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-248

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

248 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานสุภัทรา หมูที่ 20 ตําบลบานเปด อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-249

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

249 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานแดงนอย หมูที่ 6 ตําบลบานทุม อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-250

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

250 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานดอนหญานาง หมูที่ 7 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-251

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

251 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานปาเหลี่ยม หมูที่ 2 ตําบลดอนชาง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-252

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

252 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโพธิ์ทอง หมูที่ 7 ตําบลขามปอม อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-253

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

253 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหวยเตย หมูที่ 7 ตําบลหวยมวง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-254

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

254 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-255

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

255 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-256

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

256 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานขามปอม หมูที่ 15 ตําบลโพนเพ็ก อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-257

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

257 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมู 4ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-258

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

258 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-259

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

259 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-260

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

260 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-261

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

261 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 7 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-262

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

262 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 5 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-263

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

263 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 13 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-264

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

264 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 13 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-265

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

265 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 9 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-266

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

266 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 6 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-267

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

267 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 6 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-268

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

268 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 6 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-269

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

269 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-270

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

270 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 1 ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-271

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

271 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 13 ตําบลมวงหวาน อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-272

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

272 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 13 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-273

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

273 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถัง  น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 9 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-274

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

274 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 15 ตําบลบั้วเงิน อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-275

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

275 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 13 ตําบลทรายมูล อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-276

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

276 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 11 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-277

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

277 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

หมูที่ 9 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-278

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

278 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานเขานอย หมูที่ 8 ตําบลเขานอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-279

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

279 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานนาแพง หมูที่ 4 ตําบลเขานอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-280

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

280 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองแวง หมูที่ 3 ตําบลเขานอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-281

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

281 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโคกสวาง หมูที่ 5 ตําบลเขานอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-282

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

282 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโนนสะอาด หมูที่ 9 ตําบลในเมือง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-283

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

283 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานนาทุม หมูที่ 2  ตําบลเขานอย อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเวียงเกา  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-284

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

284 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโสกนกเต็นพัฒนา หมูที่ 10 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-285

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

285 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโสกขามนอย หมูที่ 7 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-286

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

286 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองบัว หมูที่ 3 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-287

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

287 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองบัวนอย หมูที่ 8 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-288

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

288 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองมวงนอย หมูที่ 7 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-289

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

289 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง  อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-290

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

290 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองเซียงซุย หมูที่ 5 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-291

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

291 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานหนองซียงซุย หมูที่ 9 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง จํานวน 1 บอ 

จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-292

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

292 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโสกแต หมูที่ 7 ตําบลปาหวายนั่ง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-293

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

293 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานสวาง หมูที่ 3 ตําบลปาหวายนั่ง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-294

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

294 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานโสกแต หมูที่ 8 ตําบลปาหวายนั่ง อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-295

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

295 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

บานปากชอง หมูที่ 5 ตําบลโคกงาม    อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 บอ 

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-296

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

296 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 6075 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานโคกใหญ หมูที่ 8 ตําบลบานฝาง จํานวน 1 บอ 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง



ผ.02/1-297

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิมเติม ครั้งที่ 2 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. 02/1 

297 เจาะบอบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลเสนผานศูนย -           -           -             -              500,000       รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา สํานักชาง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอมหอถังสูง น้ําใชเพื่อการ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม ใจไมนอยกวา อุปโภค บริโภค

โฉนดที่ดินเลขที่ 2281 อุปโภค บริโภค นอยกวา 42 เมตร รอยละ 60 ไดอยางเพียงพอ

บานหัวขัว   หมูที่ 1 ตําบลเปอยนอย จํานวน 1 บอ 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดพลังงานแสงอาทิตย

ไมนอยกวา 320 วัตต 

จํานวน 8 แผง พรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตน้ํา 

ขนาดมอเตอร 1 แรงมา

ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 

ลิตร จํานวน 4 ถัง

-              -              -                 54,500,000   94,000,000   รวม   297   โครงการ
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