
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
  ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

   โทร. 0-4323-9256 
  www.kkpao.go.th 





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                 1 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล  
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

************************* 

หลักการ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561      

ข้อ 4 วรรค 18 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ 21 ก าหนดว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 ผู้บริหารท้องถิ่ นมีอ านาจ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน“ราคากลาง”แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข  แผนงาน  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนา   
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เหตุผลและความจ าเป็น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ที่ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีเป็นจ านวนมาก         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทุกโครงการ จึงมีความประสงค์จะเสนอขอรับงบประมาณอุดหนุนจากส านักงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  และในเบื้องต้นได้ตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ปรากฏว่า โครงการ
ที่จะด าเนินการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งอยู่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การ
บริหารจังหวัดขอนแก่น เพ่ือจะน าโครงการ/กิจกรรมไปด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข   
ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 



ประเด็นการพัฒนาที ่2 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเดิม
30 ซ่อมแซมลานโดยรอบและ  -เพื่อเปน็การรักษาสภาพ ซ่อมแซมลานโดยรอบ 20,193,000 - - - - ความส าเร็จ 100%  -ทรัพยสิ์นของทาง ส านัก

ฐานองค์พระ พทุธมณฑล อาคารฐานพระพทุธศากยมุนฯี และฐานองค์พระ ราชการมีความ การศีกษาฯ

อีสานจังหวัดขอนแก่น ใหอ้ยูใ่นสภาพที่สมบรูณ์ พทุธมณฑลอีสาน แข็งแรงและปลอดภัย

และมีความปลอดภัยส าหรับ จังหวัดขอนแก่น  -มคีวามปลอดภยั

นักทอ่งเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว

ที่เข้าเยีย่มชม

โครงการที่ขอแก้ไข

30 ซ่อมแซมลานโดยรอบและ  -เพื่อเปน็การรักษาสภาพ ซ่อมแซมลานโดยรอบ  - 20,193,000 - - - ความส าเร็จ 100%  -ทรัพยสิ์นของทาง ส านัก

ฐานองค์พระ พทุธมณฑล อาคารฐานพระพทุธศากยมุนฯี และฐานองค์พระ ราชการมีความ การศีกษาฯ

อีสานจังหวัดขอนแก่น ใหอ้ยูใ่นสภาพที่สมบรูณ์ พทุธมณฑลอีสาน แข็งแรงและปลอดภัย

และมีความปลอดภัยส าหรับ จังหวัดขอนแก่น  -มคีวามปลอดภยั

นักทอ่งเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว

ที่เข้าเยีย่มชม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที ่2/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. 02 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

โครงการเดิม
69 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  -เพื่อใหม้ีอาคารอเนกประสงค์  -อาคารอเนกประสงค์ 7,773,700     -                  -                 -                  -  -ร้อยละความ  -มีอาคาร ส านักการ

ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ขนาดเล็ก มีชั้นลอย พงึพอใจของครู อเนกประสงค์ส าหรับ ศึกษาฯ
โรงเรียนแทน่ศิลาทพิย์ศึกษา การเรียนการสอนใหก้ับ (ตอกเสาเข็ม) เนื้อที่  บคุลากร นักเรียน ใช้ในการจัดกิจกรรม

นักเรียน 900  ตารางเมตร ผู้ปกครองและ การเรียนการสอน
จ านวน 1 หลัง ชุมชนไม่น้อยกว่า ของนักเรียน

ร้อยละ 90

โครงการที่ขอแก้ไข
69 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  -เพื่อใหม้ีอาคารอเนกประสงค์  -อาคารอเนกประสงค์  - 7,773,700     -                 -                  -  -ร้อยละความ  -มีอาคาร ส านักการ

ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ขนาดเล็ก มีชั้นลอย พงึพอใจของครู อเนกประสงค์ส าหรับ ศึกษาฯ
โรงเรียนแทน่ศิลาทพิย์ศึกษา การเรียนการสอนใหก้ับ (ตอกเสาเข็ม) เนื้อที่  บคุลากร นักเรียน ใช้ในการจัดกิจกรรม

นักเรียน 900  ตารางเมตร ผู้ปกครองและ การเรียนการสอน
จ านวน 1 หลัง ชุมชนไม่น้อยกว่า ของนักเรียน

ร้อยละ 90

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที ่4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที ่3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที ่2/2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงานการศึกษา

ที่ ตวัชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 3



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ ตวัชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

โครงการเดิม
92 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  -เพื่อใหม้ีอาคารเรียน  -อาคารเรียน 4 ชั้น 14,000,000    -                  -                 -                  -  -ร้อยละความ  -อาคารเรียนเพยีงพอ ส านักการ

12 หอ้งเรียน เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน 12 หอ้งเรียน พงึพอใจของครู ต่อจ านวนนักเรียน ศึกษาฯ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ที่เพิ่มขึน้และเพยีงพอ จ านวน 1 หลัง บคุลากร นักเรียน และพร้อมใช้งาน

ส าหรับการจัดการเรียน ไม่น้อยกว่า ส าหรับการจัดการ
การสอน ร้อยละ 90 เรียนการสอน

โครงการที่ขอแก้ไข
92 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  -เพื่อใหม้ีอาคารเรียน  -อาคารเรียน 4 ชั้น  - 14,000,000    -                 -                  -  -ร้อยละความ  -อาคารเรียนเพยีงพอ ส านักการ

12 หอ้งเรียน เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน 12 หอ้งเรียน พงึพอใจของครู ต่อจ านวนนักเรียน ศึกษาฯ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ที่เพิ่มขึน้และเพยีงพอ จ านวน 1 หลัง บคุลากร นักเรียน และพร้อมใช้งาน

ส าหรับการจัดการเรียน ไม่น้อยกว่า ส าหรับการจัดการ
การสอน ร้อยละ 90 เรียนการสอน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 4



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ ตวัชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

โครงการเดิม
112 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  -เพื่อใหม้ีอาคารอเนกประสงค์  -อาคารอเนกประสงค์ 7,773,700     -                  -                 -                  -  -ร้อยละความ  -มีอาคาร ส านักการ

ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ขนาดเล็ก มีชั้นลอย พงึพอใจของครู อเนกประสงค์ส าหรับ ศึกษาฯ
โรงเรียนพวูัดพทิยาคม การเรียนการสอนใหก้ับ (ตอกเสาเข็ม) เนื้อที่  บคุลากร นักเรียน ใช้ในการจัดกิจกรรม

นักเรียน 900  ตารางเมตร ผู้ปกครองและ การเรียนการสอน
จ านวน 1 หลัง ชุมชนไม่น้อยกว่า ของนักเรียน

ร้อยละ 90

โครงการที่ขอแก้ไข
112 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  -เพื่อใหม้ีอาคารอเนกประสงค์  -อาคารอเนกประสงค์  - 7,773,700     -                 -                  -  -ร้อยละความ  -มีอาคาร ส านักการ

ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ขนาดเล็ก มีชั้นลอย พงึพอใจของครู อเนกประสงค์ส าหรับ ศึกษาฯ
โรงเรียนพวูัดพทิยาคม การเรียนการสอนใหก้ับ (ตอกเสาเข็ม) เนื้อที่  บคุลากร นักเรียน ใช้ในการจัดกิจกรรม

นักเรียน 900  ตารางเมตร ผู้ปกครองและ การเรียนการสอน
จ านวน 1 หลัง ชุมชนไม่น้อยกว่า ของนักเรียน

ร้อยละ 90

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 5



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเดิม
392 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์  เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620 9,220,000    -                -                 ความพงึพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา ส านักช่าง

คอนกรีต  สาย ขก ถ 10090 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองกุงสว่าง - บา้นโนนสะอาด และปลอดภยั 1.00 เมตร หนา 0.04 60% ถนนได้ ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง  เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยาง มาตรฐาน

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 20,960 ตร.ม. 

โครงการที่ขอแก้ไข

392 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์  เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620  - 9,220,000     -                -                 ความพงึพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา ส านักช่าง

คอนกรีต  สาย ขก ถ 10090 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ . ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองกุงสว่าง - บา้นโนนสะอาด และปลอดภยั 1.00 เมตร หนา 0.04 60% ถนนได้ ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง  เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยาง มาตรฐาน

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 20,960 ตร.ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที ่2/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ประเด็นการพัฒนาที ่3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 
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