


 

ค ำน ำ 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดท าและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติ     
กันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง 
ครั้งที่ 3 นั้น 

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้น าโครงการตามรายการกันเงินรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6068 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ พ่ือจัดท าบริการสาธารณะ (การเ พ่ิมเติม           
แผนการด าเนินงานและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในครั้งนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการศึกษา    2.1 แผนงาน การศึกษา 2 3.64 2,498,000              4.16 อบจ.ขอนแก่น

รวม 2 3.64 2,498,000             4.16
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาเมอืงและชมุชน   3.1 แผนงาน อุตสาหกรรม

       และการโยธา 50 90.91 55,591,000            92.53 อบจ.ขอนแก่น

รวม 50 90.91 55,591,000           92.53

ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร 1 1.82 497,000                0.83 อบจ.ขอนแก่น

รวม 1 1.82 497,000               0.83

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีด่ี

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 3.64 1,495,000              2.49 อบจ.ขอนแก่น

รวม 2 3.64 1,495,000             2.49

รวมทัง้สิ้น 55 100.00 60,081,000           100.00

ส่วนที ่2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการกันเงินกรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



2  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ค่ากอ่สร้างโดมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จงัหวัดขอนแกน่  (ขอ้ 1)

 กอ่สร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียน
บ้านหนองเส้ียว อ าเภอหนองสองห้อง 
จงัหวัดขอนแกน่ ประกอบด้วย
งานกอ่สร้างอาคารโครงเหล็ก
มุงหลังคาเหล็กรีด ขนาด 23x25 เมตร

1,998,000 โรงเรียน
บ้านหนองเส้ียว
อ าเภอหนองสองห้อง

ส านักการศึกษา

2 ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล
ภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จงัหวัดขอนแกน่  (ขอ้ 13)

งานถมดินยกระดับสนาม ขนาดพื้นที่ 
7,696 ตร.ม. สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ปริมาตรดินถม 2,308 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียบดเรียบ และวางท่อระบายน้้า 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว 
เจาะรูโดยรอบจ้านวน 222 เมตร

500,000 โรงเรียนเมืองพล-
พิทยาคม 
ต าบลลอมคอม 
อ าเภอพล

ส านักการศึกษา

2,498,000รวม   2   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานการศึกษา

รายการกันเงินรายจ่าย กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



3  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว 
หมู่ที่ 14 ต าบลศรีสุข –ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน่

ชว่งที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 
4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
504 ลบ.ม. (เกล่ียเรียบ)

208,000            บ้านวังทรายขาว
หมู่ที่ 14 ต าบลศรีสุข
อ าเภอสีชมพู

ส านักชา่ง

2 ขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
ความลึก 100 เมตร จานวน 1 บ่อ
ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 
1,500 วัตต์ พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 
ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC /DC 
Brushless 1500W 192V (2HP) 

370,000            บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 
ต าบลห้วยยาง
อ าเภอกระนวน

ส านักชา่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายการกันเงินรายจ่าย กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



4  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

3 ขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
ความลึก 100 เมตร จานวน 1 บ่อ
ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 
1,500 วัตต์ พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 
ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC /DC 
Brushless 1500W 192V (2HP) 

370,000            บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลห้วยยาง
อ าเภอกระนวน

ส านักชา่ง

4 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตยพ์ร้อมหอถงัสูง 
ที่สาธารณะประโยชน์ หนองซา (คุ้มหนองซาน้อย )
บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน 
จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว
ความลึก 42 เมตร จานวน 1 บ่อ 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 
1,500 วัตต์ พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ปั๊มบาดาล ซัมเมิสHybrid AC /
DC Brushless 1500W 192V (2HP) 
หอถงัสูง 6 เมตร

500,000            บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองโก 
อ าเภอกระนวน

ส านักชา่ง

5 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนสัก 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด 
จงัหวัดขอนแกน่ เชือ่มเขตติดต่อ
ต าบลดอนกลาง
อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม

กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม.
(บดอดัแน่น)

499,000            บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

6 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนสัก 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด - 
ต าบลภเูหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม.
(บดอดัแน่น )

499,000            บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองแซง
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

7 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแซง- บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

499,000            บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
ต าบลหนองแซง
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

8 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหนวน 
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบูรณ์ บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

499,000            บ้านหนองกระหนวน 
หมู่ที่ 4 
ต าบลโนนสมบูรณ์
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.
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ธ.ค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

9 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 
บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 –บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

499,000            บ้านหนองกระหนวน 
หมู่ที่ 4
ต าบลโนนสมบูรณ์
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

10 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอบ้านแฮด - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 
ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่

5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉล่ีย 
0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอดัแน่น)

499,000            บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที่ 3
ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

11 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 8,11 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

499,000            บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที่ 3 
ต าบลโนนสมบูรณ์
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

12 กอ่สร้างถนนน้ าล้นผ่าน ขา้มล าห้วยสายบาตร 
บ้านบ่อใหญ ่หมู่ที่ 3 ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง 
จงัหวัดขอนแกน่ เชือ่มเขต ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอเชยีงยนื จงัหวัดมหาสารคาม

ขนาดสันฝายยาว 25 เมตร 
ลาดเอยีง 1:1.5 สันฝายสูง 1เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

681,000            บ้านบ่อใหญ ่หมู่ที่ 3 
ต าบลคูค า 
อ าเภอซ าสูง

ส านักชา่ง

13 กอ่สร้างห้องน ้า ภายในพุทธมณฑลอสีาน - 
จงัหวัดขอนแกน่ ต้าบลศิลา 
อ้าเภอเมืองขอนแกน่ จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 8 เมตร
พื นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.

669,000            ต าบลศิลา 
อ าเภอเมืองขอนแกน่ 
จงัหวัดขอนแกน่

ส านักชา่ง

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10006 
บ้านน้ าซ า –บ้านโนนสะอาด อ าเภอภผูาม่าน 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6 เมตร ยาว 618 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,708 ตร.ม.

2,252,000         บ้านโนนสะอาด 
อ าเภอภผูาม่าน

ส านักชา่ง

15 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หรือคอนกรีตอดัแรง) ขา้มล าห้วยหนองไผ่ล้อม 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ต าบลไชยสอ 
อ าเภอชมุแพ จงัหวัดขอนแกน่ – ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ

กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร 
(ชนิด 3 ชว่ง ไม่มีทางเท้า)

2,000,000         บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 4 ต าบลไชยสอ
อ าเภอชมุแพ

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางหลวงท้องถิน่หมายเลข ขก ถ 10059 
บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ 
(ชว่งภายในหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3,12 ต าบลศิลา) 
อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่

ชว่งที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร 
มีไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร
ชว่งที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร 
มีไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร 
ชว่งที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร หนา0.04 เมตร 
ชว่งที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร 
มีไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร 
รวมระยะทาง 2,080 เมตร 
หรือมีพื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
14,480 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

5,000,000         บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 3,12 ต าบลศิลา
อ าเภอเมือง

ส านักชา่ง

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ต าบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง)
 จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. 
และตีเส้นผิวจราจร

484,000            บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 
ต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

18 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านศิลา หมู่ที่ 18 ต าบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) 
อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. 
และตีเส้นผิวจราจร

490,000            บ้านศิลา หมู่ที่ 18 
ต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง

ส านักชา่ง

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายภเูวียงพัทยา 2 จากบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองกงุธนสาร – บ้านหนองกระแหล่ง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกงุเซิน อ าเภอภเูวียง 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6 เมตร ยาว 4,970 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
29,820 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

9,997,000         บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองกงุธนสาร
อ าเภอภเูวียง

ส านักชา่ง

20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย ขก ถ 10090 บ้านหนองกงุสว่าง - 
บ้านโนนสะอาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ขา้งละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

3,685,000         หนองกงุสว่าง
อ าเภอหนองสองห้อง

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



10  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

21 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายแยกทางหลวงท้องถิน่ ขก ถ 10127 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ต าบลหนองสองห้อง – 
ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
4,440 ตร.ม.

3,069,000         บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15
ต าบลหนองสองห้อง
อ าเภอหนองสองห้อง

ส านักชา่ง

22 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ต าบลกดุเพียขอม 
อ าเภอชนบท - ต าบลเปือยใหญ ่
อ าเภอโนนศิลา จงัหวัดขอนแกน่

ชว่ง 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 
ชว่ง 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,970 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 9,850 ตร.ม. 
และตีเส้นผิวจราจร

8,692,000         บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 
ต าบลกดุเพียขอม
อ าเภอชนบท

ส านักชา่ง

23 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนขา่ หมู่ที่ 4
ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ ่- ต าบลท่านางแนว
อ าเภอแวงน้อย จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,160 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 603 ลบ.ม.
(เกล่ียเรียบ)

499,000            บ้านโนนขา่ หมู่ที่ 4
ต าบลโนนทอง
อ าเภอแวงใหญ่

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



11  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

24 ปรับปรุงถนนดิน บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน
อ าเภอหนองนาค า จงัหวัดขอนแกน่ - ทางหลวง
ท้องถิน่ (ขก ถ 10016) สายบ้านหนองนาค า -
บ้านขนวน

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูง
เฉล่ีย  1.24 เมตร ลาดชนั 1:2  หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  10,515 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

499,000            บ้านขนวน หมู่ที่ 1 
ต าบลขนวน
อ าเภอหนองนาค า

ส านักชา่ง

25 ค่าปรับปรุงถนนดิน สายแยกทางหลวงท้องถิน่ 
(ขก ถ 10116) สายแยกบ้านโพนเพ็ก - 
บ้านศาลาดิน - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 
ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6 เมตร ยาว 990 เมตร 
ถมดินสูงเฉล่ีย 0.55 เมตร ลาดชนั 1:2 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
3,865 ลบ.ม. (บดอดัแน่น)

499,000            บ้านศาลาดิน  
ต าบลขนวน 
อ าเภอหนองนาค า

ส านักชา่ง

26 กอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค ามี หมู่ที่ 9 
ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท - ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอแวงใหญ ่จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,185 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,409 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

500,000            บ้านโนนค ามี หมู่ที่ 9 
ต าบลวังแสง 
อ าเภอชนบท

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



12  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

27 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง 
หมู่ที่ 5 ต าบลละหานนา- ต าบลท่านางแนว 
อ าเภอแวงน้อย จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,695 เมตร 
ถมดินสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,305 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

500,000            บ้านหนองสะแบง 
หมู่ที่ 5 
ต าบลละหานนา
อ าเภอแวงน้อย

ส านักชา่ง

28 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11
ต าบลศรีบุญเรือง - บ้านท่าขอ่ยใต้ หมู่ที่ 13 
ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 357 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,428 ตร.ม.

550,000            บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีบุญเรือง
อ าเภอชนบท

ส านักชา่ง

29 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย 
อ าเภอโคกโพธิ-์ไชย จงัหวัดขอนแกน่ - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3037 

กว้าง 6 เมตร ความยาว 198 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร

500,000            บ้านสามหมอ 
หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

30 ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังใหม่ (ชว่งที่ 2) หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ - 
ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอภผูาม่าน 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.

448,000            บ้านวังใหม่ (ชว่งที่ 2)
 หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ
อ าเภอภผูาม่าน

ส านักชา่ง

31 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 
ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - เขตอ าเภอภเูวียง
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,159 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

499,000            บ้านนาเจริญ 
หมู่ที่ 11 ต าบลนาจาน
อ าเภอสีชมพู

ส านักชา่ง

32 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 
ต าบลบริบูรณ์  - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,950 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,239 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

499,000            บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1
ต าบลบริบูรณ์

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค
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ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

33 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา 
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,345 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,219 ลบ.ม.
(เกล่ียเรียบ)

            499,000 บ้านเทพรักษา 
หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านใหม่
อ าเภอสีชมพู

ส านักชา่ง

34 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากงุ 
หมู่ที่ 1 ต าบลสีชมพู  - บ้านท่าชา้ง หมู่ที่ 4 
ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,211 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

            499,000 บ้านโคกป่ากงุ หมู่ที่ 1
ต าบลสีชมพู
อ าเภอสีชมพู 

ส านักชา่ง

35 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3 ต าบลสีชมพู  - ถนนลาดยาง
สายบ้านหนองตาไก ้- บ้านท่าชา้งน้อย 
อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,211 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

            499,000 บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3 ต าบลสีชมพู
อ าเภอสีชมพู

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.
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เม
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.

พ.
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ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

36 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกส้มกบ
หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านใหม่  - ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

499,000            บ้านโสกส้มกบ
หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านใหม่
อ าเภอสีชมพู

ส านักชา่ง

37 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7  ต าบลบริบูรณ์  - ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม. 
(เกล่ียเรียบ)

            499,000 บ้านโนนสวัสด์ิ
หมู่ที่ 7 ต าบลบริบูรณ์
อ าเภอสีชมพู

ส านักชา่ง

38 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญา้รังกา 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิไ์ชย – บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 10
ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิไ์ชย  
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม.
(บดอดัแน่น)

498,000            บ้านหนองหญา้รังกา 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิไ์ชย
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



16  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

39 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 8 ต าบลซับสมบูรณ์ - ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

499,000 บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 8 
ต าบลซับสมบูรณ์
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

40 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย - 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ต าบลกดุเค้า 
อ าเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

499,000 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาแพง
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

41 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 3 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย – 
ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,177 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,730 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

497,000 บ้านโนนทอง
หมู่ที่ 3
ต าบลนาแพง 
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



17  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

42 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพง 
หมู่ที่ 5 - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 
ต าบลนาแพง -ต าบลโพธิไ์ชย 
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

498,000 บ้านนาแพง หมู่ที่ 5
ต าบลนาแพง 
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

43 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา - 
เขตต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,156 เมตร 
งานผิวจราจรหินคลุกเกล่ียเรียบ 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 601 ลบ.ม.
(เกล่ียเรียบ)

500,000 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5
ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา

ส านักชา่ง

44 ค่ากอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 
บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านโต้น - 
บ้านหนองหญา้ขา้วนก หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 608 เมตร 
ดินถมสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรืปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,210 ลบ.ม. 
(บดอดัแน่น)

402,000 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านโต้น
อ าเภอพระยนื

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

45 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง -ต าบลทุ่งโป่ง 
อ าเภออบุลรัตน์ จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า 
1,908 ลบ.ม.

500,000 บ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 10 
ต าบลโคกสูง -
อ าเภออบุลรัตน์

ส านักชา่ง

46 ค่าขดุเจาะบ่อบาดาลและกอ่สร้างหอถงัสูง 
พร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตร
ภายในต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื 
จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน
แสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า 
แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาดมอเตอร์ 
2 แรงม้า 

500,000 ต าบลขามป้อม 
อ าเภอพระยนื

ส านักชา่ง

47 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ัง
พลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตร  
บ้านขนวน หมู่ที่ 9 ต าบลขนวน 
อ าเภอหนองนาค า จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 
2,400 วัตต์ พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมใต้น้ า 
ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

250,000 บ้านขนวน หมู่ที่ 9 
ต าบลขนวน 
อ าเภอหนองนาค า

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

48 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ต าบลวังหิน – 
ถนนทางหลวงชนบท สาย ขก 3018 
อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 332 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,328 ตร.ม.

500,000 บ้านหนองศาลา 
หมู่ที่ 3 ต าบลวังหิน
อ าเภอหนองสองห้อง

ส านักชา่ง

49 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านหนองโบสถพ์ัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลดงเค็ง – ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207 อ าเภอหนอง-สองห้อง 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 332 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,328 ตร.ม.

500,000 บ้านหนองโบสถพ์ัฒนา
หมู่ที่ 13 ต าบลดงเค็ง
อ าเภอหนองสองห้อง

ส านักชา่ง

50 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง –
 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยน้อย จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 178 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.

500,000 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2
ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง -

ส านักชา่ง

55,591,000       รวม   50   โครงการ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ค่าขดุลอกอา่งเกบ็น้้าห้วยต้าแย บ้านกลาง
หมู่ที่ 9 ต้าบลโสกนกเต็น อ้าเภอพล
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 80 เมตร ยาว 92 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉล่ีย 2 เมตร ขดุให้ลึกจากเดิม 2 เมตร
ลาดเอยีง 1:1.5 รวมลึกเฉล่ีย 4 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
13,064 ลบ.ม. โดยนาดินที่ขดุขึน้ไปท้า
คันดินพร้อมเกล่ียปรับแต่งให้เรียบร้อย

497,000 บ้านกลาง
หมู่ที่ 9 
ต้าบลโสกนกเต็น 
อ้าเภอพล

ส้านักชา่ง

497,000รวม   1   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานการเกษตร

รายการกันเงินรายจ่าย กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนนิงานประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



21  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ค่ากอ่สร้างห้องน ้าส้านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ขนาดอาคารไม่น้อยกว่า 3.50x9.80 เมตร 
พร้อมติดตั งสุขภณัฑ์

995,000 ส้านักการศึกษา ส้านักการศึกษา

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอ้าเภอชมุแพ 
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

รายละเอยีดงานประกอบด้วยงานวางท่อ
ระบบสุขาภบิาล งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง 
งานติดต้ังสุขภณัฑ์ห้องน้้า งานระบบไฟฟ้า 
งานทาสี อาคารห้องน้้า ขนาดกว้าง 
3.30 เมตร ยาว 10 เมตร

500,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาคาร 2 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ้าเภอชมุแพ

กองกจิการขนส่ง

1,495,000รวม   2   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายการกันเงินรายจ่าย กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนนิงานประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (ครั งที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.01

ประเภทครภุัณฑ์/แผนงาน จ านวนครภุัณฑ์
คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั

ครภุัณฑ์ส านักงาน

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 31.14 3,112,000              13.49 อบจ.ขอนแกน่

รวม 2 66.67 3,112,000             88.11

ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 33.33 420,000                11.89 อบจ.ขอนแกน่

รวม 1 29.50 420,000               11.89

รวมทั้งสิน้ 3 100 3,532,000             100

บญัชีสรปุจ านวนครภุัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแก่น

บญัชีจ านวนครภุัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น
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แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

ล าดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 จดัซ้ือโต๊ะเกา้อีน้ักเรียน จดัซ้ือโตะเกาอีน้ักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2,117,500           1. โรงเรียนบ้านคูขาด  ส านักการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 1,210 ชดุ เพื่อใชในราชการโรงเรียนสังกดั (สถติยอ์ปุถมัภ์)

องคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน เพื่อปรังปรุง 2. โรงเรียนหนองโน
พัฒนาการจดัการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึน้ ประชาสรรค์ 
ซ่ึงเปนครุภณัฑที่ไมมีก าหนดไว ในบัญชรีาคามาตรฐาน 3. โรงเรียนโนนหัน
ครุภณัฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถิน่ วิทยายน 
รายละเอยีดดังนี้ 4. โรงเรียนสีชมพูศึกษา 
 - โตะ- เกาอีน้ักเรียน มอก. ระดับมัธยมศึกษา 5. โรงเรียนเปรม-
 - โตะนักเรียน ขนาดไมนอยกวา 40 x 60 x 76 C15 ติณสูลานนท์ 
เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง)
 - หนาโตะผลิตจากไม หนาไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร
 - โครงขาโตะเปนเหล็กกลม 7/8” (22.22 มิลลิเมตร)
หนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร
 - เกา้อีน้ักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 38 x 40 x 46
เซนติเมตร  (กว้าง x ลึก x สูง)

ประเภทครุภณัฑ์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

                                               

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

รายการกันเงินรายจ่าย กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวนครุภณัฑ์

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่)
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แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

ล าดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนงานการศึกษา

                                               

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

 - พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร
 - พื้นเกา้อีแ้ละพนักพิงเป็นไม้ยางพาราอบแห้งอดั 
หนาไม่น้อยกว่า 17 มิลลิเมตร
โครงขาเกา้อีเ้ป็นเหล็กกลม 7/8” (22.22 มิลลิเมตร) 
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
 - ปลายขามีจกุพลาสติก ปองกนัการกระแทก 
แยกตามสวนราชการ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านคูขาด (สถติยอ์ปุถมัภ์) จ านวน 200 ชดุ
2. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จ านวน 200 ชดุ
3. โรงเรียนโนนหันวิทยายน จ านวน 280 ชดุ
4. โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ านวน 350 ชดุ
5. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ จ านวน 180 ชดุ

2 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 994,500              ส านักการศึกษา
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)  (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทีย ู จ านวน 17 เคร่ือง 
ขนาด 40,000 บีทียู เพื่อใชใ้นราชการโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

ทดแทนครุภณัฑ์เดิมทื่ช ารุดเสียหาย โดยมีรายละเอยีด
คุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่)
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แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

ล าดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนงานการศึกษา

                                               

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเยน็
ขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทีย ูต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและฉลาก
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุ
ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกนั
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอืน่ๆ
(นอกจากขอ้ 3)นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยดัพลังงานควร
พิจารณาจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้
สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร

3,112,000          รวม   2  รายการ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่)
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ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย จ านวน 1 เคร่ือง 420,000              ส านักยทุธศาสตร์
รายละเอยีดดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก 
(16 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 
 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกนัไม่น้อยกว่า 22 MB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
 - สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า 
RAID 0, 1, 5

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
                                               

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์
จ านวนครุภณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายการกันเงินรายจ่าย กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแกน่
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ล าดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

แผนงานบริหารงานทั่วไป
                                               

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SSD SATA 6Gb 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 960GB จ านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
 - มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
 - มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 ชอ่ง
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย
 - มี Power Supply แบบ Redundant หรือ 
Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
 - พร้อมติดต้ัง

420,000            รวม   3  รายการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแกน่
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการศึกษา    2.1 แผนงาน การศึกษา 2 16.67 650,000                5.79 อบจ.ขอนแก่น

รวม 2 16.67 650,000               5.79

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาเมอืงและชมุชน    3.1 แผนงาน อุตสาหกรรม
        และการโยธา 8 66.67 9,571,400              85.30 อบจ.ขอนแก่น

รวม 8 66.67 9,571,400             85.30

ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

  5.1 แผนงานการเกษตร
2 16.67 999,000                8.90 อบจ.ขอนแก่น

รวม 2 16.67 999,000               8.90

รวมทัง้สิ้น 12 100.00 11,220,400           100.00

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการขออนุมตัขิยายเวลาการกันเงิน กรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 
อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวัดขอนแกน่

(อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน) 
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร
พร้อมท าผิวขดัหยาบ ขนาดพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

150,000 โรงเรียน
บ้านหนองเส้ียว
อ าเภอหนองสองห้อง

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานการศึกษา

โครงการขออนุมัติขยายเวลาการกันเงิน กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานการศึกษา

2 ค่าปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านบะแค
อ าเภอแวงใหญ ่จงัหวัดขอนแกน่

ประกอบด้วยกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. 
พร้อม วางท่อระบายน้ าขนาด Ø
 0.60x1 เมตร จ านวน 50 ท่อน 
และบ่อพักส าเร็จรูป ส าหรับท่อขนาด 
Ø 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด จ านวน 4 บ่อ 
กอ่สร้างสนามฟุตบอล หญา้จริง 
ขนาด 48x68 เมตร หรือพื้นที่สนาม
ไม่น้อยกว่า 3,264 ตร.ม. พร้อม
ระบบรดน้ าและอปุกรณ์ประกอบ
สนามฟุตบอล

500,000 โรงเรียนบ้านบะแค
อ าเภอแวงใหญ่

ส านักการศึกษา

650,000รวม   2   โครงการ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 
(ทางเล่ียงเมือง) - บ้านบึงฉมิ หมู่ที่ 4 
ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมือง 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 352 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

1,006,400 บ้านบึงฉมิ หมู่ที่ 4 
ต าบลบึงเนียม 
อ าเภอเมือง

ส านักชา่ง

2 ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโคก - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย  จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5 เมตร ยาว 355 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,775 ตร.ม.

1,000,000 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านโคก
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

ส านักชา่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการขออนุมัติขยายเวลาการกันเงิน กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

3 ค่ากอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพระคือ
 หมู่ที่ 16 ต าบลพระลับ - 
วัดป่าพุทธญาณรังษี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 
(ทางเล่ียงเมือง) 
อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
5,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

2,768,000 บ้านพระคือ หมู่ที่ 16
ต าบลพระลับ
อ าเภอเมือง

ส านักชา่ง

4 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์คอนกรีต สาย
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 19 ต าบล
กดุกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแกน่ 
เชือ่มทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 2071 อ าเภอบ้าน
แท่น จงัหวัดชยัภมูิ

ชว่งที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. 
ชว่งที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. 
ชว่งที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ลาดไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. 
ชว่งที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 106 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม 
รวมความยาว 1,361 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,166 ตร.ม.

3,297,000 บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6 บ้านบะยาว
ต าบลกดุกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

5 ค่าขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านโคกใหญ ่หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว ความลึก 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ ขนาดพลังงาน
แสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ปั๊มบาดาล 
ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless
1500 W 192V (2HP)

500,000 บ้านโคกใหญ ่หมู่ที่ 7
ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน

ส านักชา่ง

6 ค่าขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถงัสูง 
ที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน 
จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
ความลึก 70 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ปั๊มบาดาล 
ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless 
1500W 192V (2HP) หอถงัสูง 6 เมตร

500,000 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8
ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน

ส านักชา่ง

7 ค่ากอ่สร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตรและขดุเจาะบ่อบาดาล 
บ้านภผูาม่าน หมู่ที่ 1 ต าบลภผูาม่าน 
อ าเภอภผูาม่าน จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และขดุเจาะ
บ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉล่ีย 
60 เมตร ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบจุม่น้ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

250,000 บ้านภผูาม่าน หมู่ที่ 1 
ต าบลภผูาม่าน 
อ าเภอภผูาม่าน

ส านักชา่ง

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

8 ค่ากอ่สร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตรและขดุเจาะบ่อบาดาล 
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอภผูาม่าน จงัหวัดขอนแกน่

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และขดุเจาะ
บ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉล่ีย 
60 เมตร ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบจุม่น้ า
 ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

250,000 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 
ต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอภผูาม่าน

ส านักชา่ง

9,571,400รวม   8   โครงการ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ค่าขดุลอกหนองสาธารณะหนองกบิแกบ 
บ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 1 ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอบ้านแฮด - อ าเภอบ้านไผ่ 
จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 38 เมตร ยาว 235 เมตร
ลึกเดิมเฉล่ีย 1.50 เมตร รวมลึก 
3.50 เมตร ลาดเอยีง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า12,632 ลบ.ม. 
โดยน าดินขดุ ไปท าคันดินทั้ง 2 ขา้ง 
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 7,371 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่ง ให้เรียบร้อย 
และดินขดุขนยา้ย ปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 5,261 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย 
ตกแต่งให้เรียบร้อย

499,000 บ้านโคกส าราญ 
หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอบ้านแฮด

ส านักชา่ง

จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                

บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานการเกษตร

โครงการขออนุมัติขยายเวลาการกันเงิน กรณไีม่ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่



36  

แบบ ผด.02

กลยุทธ์ 

ล าดบั
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนงานการเกษตร

2 ค่าขดุลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ 
บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 
ต าบลเขาสวนกวาง - ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวัดขอนแกน่

กว้าง 53 เมตร ยาว 95 เมตร
ขดุลึกจากดินเดิมกน้ สระเฉล่ีย 2 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
10,070 ลบ.ม. โดยน าดิน ที่ขดุไปทิ้ง
ในสถานที่ก าหนด พร้อมเกล่ียตกแต่ง
ให้เรียบร้อย

500,000 บ้านป่าหวายนั่ง 
หมู่ที่ 4 
ต าบลเขาสวนกวาง - 
อ าเภอเขาสวนกวาง

ส านักชา่ง

999,000รวม   2   โครงการ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เติม (คร้ังที ่1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
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