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ซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ

แผนงาน / โครงการในแผนการดําเนินงาน อีกทั้ง แผนการดําเนินงานยังเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการบริหารของ

ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ทั้งสวนราชการ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และหวังเปนอยาง

ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบริหาร 

และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สําหรับ      
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จะแสดงถึง วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธ  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 4 ป  เพ่ือนําไปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561 - 2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนบรรลุไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวคือ “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกน
เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนดังกลาวรวม 6 
ยุทธศาสตร 32 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
  แนวทางท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสขุภาพอยางครบวงจร 
  แนวทางท่ี 3  สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬา      
          ท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
  แนวทางท่ี 5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 
  แนวทางท่ี 6 สงเสริม สนับสนนุภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน       
  แนวทางท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
           แนวทางท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
  แนวทางท่ี 4  พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  แนวทางท่ี 5  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรู 
         ตลอดชีวิต 
    แนวทางท่ี 6  เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหไดมาตรฐาน 
  แนวทางท่ี 2  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารใหไดมาตรฐาน  สะดวก สะอาด  
          และปลอดภัย 
  แนวทางท่ี 3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
  แนวทางท่ี 5  สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 
  แนวทางท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางท่ี 3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 
  แนวทางท่ี 5  สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายไดและรองรับการเขาสู 
         ประชาคมอาเซียน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร  
  แนวทางท่ี 2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร 
                                                อุปโภคและบริโภค 
  แนวทางท่ี 3  สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 
  แนวทางท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         ในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
  แนวทางท่ี 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  แนวทางท่ี 6  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการ 
         สาธารณะแกประชาชน 
  แนวทางท่ี 2  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส  เปนธรรม และ 
           ตรวจสอบได 
  แนวทางท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะ 
         อยางมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน 
                                                กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 สําหรับแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ไดบรรจุโครงการท่ีโอนมาตั้งจายเปน
รายการใหม ตามใบโอนท่ี 22/2561  และใบโอนท่ี 7/2562  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562  จํานวน 9  โครงการ งบประมาณ  3,014,900 บาท         
โครงการท่ีขออนุมัติใชจายเงินสะสม ครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอนุมัติเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562  จํานวน  184  โครงการ 
งบประมาณ 96,769,000 บาท  

1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหทราบถึงโครงการพัฒนาประจําปภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีกําหนดจะดําเนินการ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. เพ่ือใชในการประสานการพัฒนาทองถ่ิน และบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และสวนราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
 3. เพ่ือใหทราบเปาหมายการพัฒนา งบประมาณ และระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 4.  เพ่ือใชในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562  
 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 5 ขอ 26 และขอ 27 โดย
สรุปข้ันตอนการจัดทําแผน  การดําเนินงานฯ ดังนี้ 
 
 1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดรับหนังสือรองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน วาไดรับความเดือดรอนดานการคมนาคมขนสง และขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค พรอมท้ังไดนําโครงการท่ีผานการจัดทําประชาคม    
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ประจาํป 2561 แตเปนโครงการท่ียังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2561 นํามาจัดสรรงบประมาณเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของราษฎร 
ดังนั้นจึงไดขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 2. มีโครงการบางโครงการท่ีสภาพพ้ืนท่ีไมมีความพรอม จึงไมสามารถดําเนินการได ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนมาตั้งจายเปน
รายการใหม 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประชุมจัดทํา “ราง” แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  2/2562  เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 4. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 2/2562  เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562  แลวเสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน พิจารณาลงนามในประกาศเพ่ือบังคับใช 
 5. เสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาลงนามในประกาศเพ่ือบังคับใชแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 6. ปดประกาศใหประชาชนโดยท่ัวไปรับทราบ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
www.kkpao.go.th 
 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําใหทราบถึงเปาหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
 2. ใชในการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังบูรณาการการดําเนินงานโครงการพัฒนากับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

http://www.kkpao.go.th/
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 3. ทําใหผูบริหารรับทราบแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สําหรับใชในการกํากับ ดูแล 
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
 4. ทําใหผูปฏิบัติทราบและเขาใจการดําเนินแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ และนําไปวางแผน เตรียมการ และดําเนินการใหบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 5. ใชในการกําหนดแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 



 7  

แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น 

 

 
แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรมรวบรวมโครงการ/กจิกรรม  

จัดทาํ จัดทาํ ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงาน เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

เสนอ เสนอ ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงาน เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

พจิารณา พจิารณา ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงาน เพิม่เติม 

เปลีย่นแปลง คร้ังที ่2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

เสนอ เสนอ ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงาน เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  

ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ  

กองแผนและงบประมาณกองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั

ขอนแก่นขอนแก่น  

คณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาองค์การองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

       หน่วยงานอื่น       

ประกาศใช้ประกาศใช้  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทาํแผนพฒันจัดทาํแผนพฒันาองค์การาองค์การ

บบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  



ผป.1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

   1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 0.98 700,000                0.64 อบจ.ขอนแกน

รวม 2 0.98 700,000               0.64

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาการศึกษา

   2.1 แผนงานการศึกษา 4 1.96 3,500,000              3.20 อบจ.ขอนแกน

รวม 4 1.96 3,500,000             3.20

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

   3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 155 75.98 81,717,000            74.83 อบจ.ขอนแกน

รวม 155 75.98 81,717,000           74.83

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

   4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.49 100,000                0.09 อบจ.ขอนแกน

รวม 1 0.49 100,000               0.09

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   5.1 แผนงานการเกษตร 40 19.61 21,960,000            20.11 อบจ.ขอนแกน

รวม 40 19.61 21,960,000           20.11

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 0.98 1,229,000              1.13 อบจ.ขอนแกน

รวม 2 0.98 1,229,000             1.13

รวมทั้งสิ้น 204 100 109,206,000         100

ครุภัณฑ 423,900               

รวมทั้งสิ้น 109,629,900         
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ

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 โครงการจัดงานบุญเดือนหก จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ในเขตอําเภอโคกโพธิ์ไชย             500,000 อ.โคกโพธิ์ไชย ที่ทําการปกครอง  อ.

โคกโพธิ์ไชย   (สํานัก

การศึกษาฯ)

2 โครงการบานสวย เมืองสุข ทุกตําบล ทุกหมูบาน ในพื้นที่อําเภอโนนศิลา             

รวม 46 หมูบาน

            200,000 อ.โนนศิลา ที่ทําการปกครอง  อ.

โนนศิลา    (สํานัก

การศึกษาฯ)

700,000            รวม   2  โครงการ

พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2561

                                     

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน การศึกษา

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรม 

TO BE รณรงคตอตาน         ยาเสพติด

 - โรงเรียนในสังกัดฯ และชุมชนในจังหวัดขอนแกน   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                100,000 โรงเรียนในสังกัด อบจ.

ขอนแกน

สํานักการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสํานักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครู และบุคลการทางการศึกษา

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น                    (ตามมติ

สภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                400,000 โรงเรียนในสังกัด อบจ.

ขอนแกน

สํานักการศึกษาฯ

3 โครงการคาย STEM ศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหมีความรู ความ

เขาใจ และมีทักษะการใชเทคนิคการสอนเชิงการคิด 

วิเคราะห 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเรียนดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

              1,000,000 โรงเรียนในสังกัด อบจ.

ขอนแกน

สํานักการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

                                                

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน การศึกษา

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ .

ค .
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

                                                

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

4 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนบานบะแค

 สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน

ทรัพยากรในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา                               (ตามมติสภา อบจ.ขก. 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่

 24 เม.ย.62)

              2,000,000 โรงเรียนบานบะแค สํานักการศึกษาฯ

3,500,000            รวม   4 โครงการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานหนองกอย หมูที่ 3 ตําบลแดงใหญ - 

บานโนนเรือง หมูที่ 18 ตําบลบานคอ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,000 ตร.ม.                

 (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

4,992,000              บานหนองกอย หมูที่ 3

 ต.แดงใหญ   อ.เมือง

สํานักการชาง

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานเนินทอง หมูที่ 15 ตําบลบานคอ  ถึง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,000 ตร.ม.                  

 (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

2,496,000              บานเนินทอง หมูที่ 15 

ต.บานคอ  อ.เมือง

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 - บาน

ดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 ตําบลพระลับ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 65 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 

เมตร    ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร               

 รวมความยาว 293 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  

1,823 ตร.ม.                                                       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานดอนดูเมืองใหม 

หมูที่ 15 ต.พระลับ    

อ.เมือง

สํานักการชาง

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                



14  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 - บาน

หนองไฮ หมูที่ 8 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 456 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,824 ตร.ม.                                                

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองไฮ  หมูที่ 8 

ต.พระลับ   อ.เมือง

สํานักการชาง

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       บาน

บึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม - (ขอนแกน -

 เชียงยืน) อําเภอเมือง      ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 209    จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.                                 

     (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานบึงฉิม หมูที่ 4  ต.

บึงเนียม  อ.เมือง

สํานักการชาง

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        

บานโคกทา หมูที่ 11 ตําบลหนองตูม - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183   อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 4.50 เมตร ยาว 115 เมตร                  

ชวงที่ 2 กวาง 3.50 เมตร ยาว 47 เมตร                    

ชวงที่ 3 กวาง 3 เมตร ยาว 71 เมตร   หนา 0.15 เมตร 

รวมระยะทาง 233 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

893  ตร.ม.                                                         

 (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโคกทา หมูที่ 11 

ต.หนองตูม อ.เมือง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําแกนคูณ    หมูที่

 12 ตําบลมวงหวาน - ตําบลกุดน้ําใส 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา2,023 ลบ.ม.(บดอัดแนน)           

 (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานคําแกนคูณ      

หมูที่ 12 ต.มวงหวาน 

อ.น้ําพอง

สํานักการชาง

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสงา หมูที่ 6 

ตําบลทรายมูล - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ํา

พอง จังหวัดขอนแกน

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,971  ลบ.ม.(บดอัด

แนน)                                                             

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโคกสงา หมูที่ 6 ต.

ทรายมูล อ.น้ําพอง

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวบึง หมูที่ 9 

ตําบลทรายมูล - ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา

พอง จังหวัดขอนแกน

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร          

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

498,000                บานหัวบึง หมูที่ 9    

ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง

สํานักการชาง

10 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแซง     หมูที่

 3 ตําบลวังชัย - ตําบลทากระเสริม อําเภอ

น้ําพอง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,027 ลบ.ม.(บดอัดแนน)          

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานหนองแซง หมูที่ 3 

ต.วังชัย อ.น้ําพอง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานวังชัย หมูที่ 6 

ตําบลวังชัย - บานนายม หมูที่ 2 ตําบล

หนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,023 ลบ.ม.(บดอัดแนน)          

 (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานวังชัย หมูที่ 6     

ต.วังชัย อ.น้ําพอง

สํานักการชาง

12 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโสกรัง 

หมูที่ 3 ตําบลศรีสุข - บานวังขอนยม  หมูที่

 10 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม

นอยกวา 7,290 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)                        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโสกรัง หมูที่ 3   ต.

ศรีสุช อ.สีชมพู

สํานักการชาง

13 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานผาสุก หมูที่ 11 

ตําบลบริบูรณ - บานซําจําปา หมูที่ 2 

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,302 ลบ.ม.                

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานผาสุก หมูที่ 11 ต.

บริบูรณ อ.สีชมพู

สํานักการชาง

14 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกเจริญ หมูที่ 

15 ตําบลศรีสุข - บานวังขอนยม หมูที่ 10 

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,302 ลบ.ม.                

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโคกเจริญ หมูที่ 15

 ต.ศรีสุข    อ.สีชมพู

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

15 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเบ็ญจวัลย      หมู

ที่ 9 ตําบลบานใหม - เขตตําบลศรีสุข 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,467 ลบ.ม.                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานเบ็ญจวัลย หมูที่ 9 

ต.บานใหม  อ.สีชมพู

สํานักการชาง

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 

ตําบลบานใหม - เขตตําบลหนองแดง 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,606 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานศรีอุบล หมูที่ 5 ต.

บานใหม อ.สีชมพู

สํานักการชาง

17 ปรับปรุงถนนลุกรัง บานเบ็ญจวัลย      หมู

ที่ 9 ตําบลบานใหม - เขตตําบลวังเพิ่ม 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 397 ลบ.ม. ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

 ยาว 1,745 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ลูกรังไมนอย

กวา 1,125 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,245 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 1,522 ลบ.ม.     (ตามมติสภา

 อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานเบ็ญจวัลย หมูที่ 9 

ต.บานใหม  อ.สีชมพู

สํานักการชาง

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานใหมสามัคคี    หมู

ที่ 1 ตําบลบานใหม - เขตตําบลดงลาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,567 ลบ.ม. (บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานใหมสามัคคี      

หมูที่ 1 ต.บานใหม   อ.

สีชมพู

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 

ตําบลบานใหม - ถนนลาดยางสายบาน

สันติสุข - บานศรีอุบล อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 636 ลบ.ม. ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

 ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 961 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,290 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังรวมไมนอยกวา 1,597 ลบ.ม.                   (ตามมติ

สภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานศรีอุบล หมูที่ 5 ต.

บานใหม อ.สีชมพู

สํานักการชาง

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี  หมูที่

 4 ตําบลบานใหม - เขตตําบลภูหาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,378 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,533 ลบ.ม.                    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโสกจานนาดี     

หมูที่ 4 ต.บานใหม  อ.

สีชมพู

สํานักการชาง

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเบ็ญจวัลย      หมู

ที่ 9 ตําบลบานใหม - เขตตําบลหนองแดง 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 874 ลบ.ม.ชวงที่ 2  กวาง 4 เมตร

 ยาว 1,126 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 726 ลบ.ม.ความยาวรวม 2,226 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังรวมไมนอยกวา 1,600 ลบ.ม.                      (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานเบ็ญจวัลย หมูที่ 9 

ต.บานใหม  อ.สีชมพู

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

22 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี หมูที่

 4 ตําบลบานใหม - ถนนลาดยางสายบาน

โสกจานนาดี - บานหนองแดง อําเภอสีชมพู

 จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,378 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,533 ลบ.ม.                   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโสกจานนาดี    

หมูที่ 4 ต.บานใหม   อ.

สีชมพู

สํานักการชาง

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกมวง หมูที่ 10

ตําบลศรีสุข - เขตตําบลบานใหม    

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 838 ลบ.ม. (บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

279,000                บานโคกมวง หมูที่ 10 

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู

สํานักการชาง

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนสวรรค  

หมูที่ 3 ตําบลบานใหม - เขตตําบลภูหาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,434 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,569 ลบ.ม. (บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานสวนสวรรค 

หมูที่ 3 ต.บานใหม  

อ.สีชมพู

สํานักการชาง

25 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานใหมสามัคคี 

หมูที่ 1 ตําบลบานใหม - เขตตําบลวังเพิ่ม 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 709 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป

 พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

221,000                บานใหมสามัคคี   

หมูที่ 1 ต.บานใหม  

อ.สีชมพู

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

26 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 

ตําบลบานใหม - เขตตําบลดงลาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,499 ลบ.ม. (บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานศรีอุบล หมูที่ 5

ต.บานใหม อ.สีชมพู

สํานักการชาง

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม.                       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                โรงเรียนเมืองพลพิทยา

คม อ.พล

สํานักการชาง

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

สระบัว หมูที่ 1 ตําบลเพ็กใหญ - บานศรี

รุงเรือง หมูที่ 11 ตําบลลอมคอม อําเภอพล

 จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม.                       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานสระบัว หมูที่ 1  

ต.เพ็กใหญ อ.พล

สํานักการชาง

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานสรางเอี่ยน หมูที่ 8 ตําบลปาปอ 

อําเภอบานไผ - ตําบลบานหัน 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม.                      

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานสรางเอี่ยน หมูที่ 8

 ต.ปาปอ    อ.บานไผ

สํานักการชาง



21  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

30 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองตับเตา  หมูที่

 7 ตําบลปาปอ - ตําบลแคนเหนือ อําเภอ

บานไผ จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,875 เมตร หนา 0.10 เมตร   

ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,495 ลบ.ม. 

(บดอัดแนน)                                          

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองตับเตา  

หมูที่ 7 ต.ปาปอ    

อ.บานไผ

สํานักการชาง

31 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร

บานโนนทัน หมูที่ 1 ตําบลโนนทัน - 

บานฝาง หมูที่ 9 ตําบลโนนทอง 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 

เมตร    ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ถมดินสูง 

1 เมตร  รวมความยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 9,100 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโนนทัน หมูที่ 1

ต.โนนทัน  อ.หนองเรือ

สํานักการชาง

32 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร        

บานโนนทัน หมูที่ 1 ตําบลโนนทัน - บาน

หินลาด หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง อําเภอ

หนองเรือ จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.85 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,067 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ)                                                

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโนนทัน หมูที่ 1 ต.

โนนทัน อ.หนองเรือ

สํานักการชาง



22  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

33 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร       

บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน - 

บานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 990 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.95 

เมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 

เมตร จํานวน 28 ทอน              

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 440 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.95 

เมตร  รวมความยาว 1,430 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม

นอยกวา 8,765 ลบ.ม.                                      

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานรองสมอ หมูที่ 10 

ต.โนนทัน อ.หนองเรือ

สํานักการชาง

34 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร       

บานหนองโน หมูที่ 8 ตําบลบานเม็ง - ปา

สงวนภูเม็งทอง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขตอําเภอบานแทน

 จังหวัดชัยภูมิ

กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,100 ลบ.ม.          

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานหนองโน หมูที่ 8 

ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ

สํานักการชาง



23  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

35 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร 

บานหนองเรือ หมูที่ 10 ตําบลหนองเรือ - 

แหลงเกษตรตําบลโนนทอง        

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 

เมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 Ø 1 

เมตร จํานวน 16 ทอน   ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 300 

เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร รวมความยาว 1,300 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 8,450 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานหนองเรือ 

หมูที่ 10 ต.หนองเรือ 

อ.หนองเรือ

สํานักการชาง

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 

(กระนวน - ซําสูง)  บานใหมชัยมงคล หมูที่

 19 ตําบลหนองโก - บานสางทิพย หมูที่ 8

 ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 171 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานใหมชัยมงคล   หมู

ที่ 19 ต.หนองโก อ.

กระนวน

สํานักการชาง

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

โนนสวรรค หมูที่ 5 - บานกุดจาน หมูที่ 4 

ตําบลน้ําออม - บานผักหนาม หมูที่ 4 

ตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

860 ตร.ม.                                      

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโนนสวรรค   

หมูที่ 5 ต.น้ําออม  

อ.กระนวน

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

38 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานบะแค หมูที่ 5 

ตําบลแวงใหญ - บานโนนสวรรค   

หมูที่ 3 ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 644 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานบะแค หมูที่ 5  

ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ

สํานักการชาง

39 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวงชนบท

หมายเลข 4008 บานหนองไห หมูที่ 1 

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองไห หมูที่ 1ต.

หนองแปน         

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง หมูที่ 7 

ตําบลหนองแปน - บานหวยหินเกิ้ง   

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานแจง หมูที่ 7     

ต.หนองแปน         

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแปน  หมูที่ 

12 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - 

บานชีกกคอ หมูที่ 7 ตําบลเมืองเพีย 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองแปน       

หมูที่ 12              

ต.หนองแปน        

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง



25  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัน หมูที่ 2 - บาน

หนองขาม หมูที่ 11 ตําบลกุดเคา - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 229 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหัน หมูที่ 2   

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงหมายเลข

 2062 บานโนนเขวา หมูที่ 6 ตําบลสวน

หมอน - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโนนเขวา หมูที่ 6 

ต.สวนหมอน        

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนเขวา หมูที่ 6 

ตําบลสวนหมอน - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโนนเขวา หมูที่ 6 

ต.สวนหมอน        

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองขาม หมูที่ 

11 - บานหนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา 

อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองขาม      หมู

ที่ 11 ต.กุดเคา    อ.

มัญจาคีรี

สํานักการชาง



26  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสํานักสงฆ ซับ

โปงลาง บานหวยแลง หมูที่ 7      

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี    

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหวยแลง หมูที่ 7 

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง หมูที่ 4 

ตําบลนางาม - บานเหลาใหญ หมูที่ 9 

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี  

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโคกสูง หมูที่ 4  ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองสองหอง หมู

ที่ 1 ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองสองหอง   

หมูที่ 1 ต.นางาม     อ.

มัญจาคีรี

สํานักการชาง

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนคูณ หมูที่ 4 

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ถึง ตําบล

พระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโนนคูณ หมูที่ 4 ต.

ทาศาลา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง



27  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

50 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง 

หมายเลข 2062 บานนาฮี หมูที่ 6 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานนาฮี หมูที่ 6     

ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาลอม หมูที่ 3 

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน -  ตําบลปา

มะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานนาลอม หมูที่ 3  

ต.พระยืน อ.พระยืน

สํานักการชาง

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองคู หมูที่ 5 

ตําบลพระยืน - ตําบลทาศาลา   

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (โดย

ใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562)       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหนองคู หมูที่ 5  

ต.พระยืน อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศาลาทิพย   

หมูที่ 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน ถึง 

บานหนองคลองนอย หมูที่ 8      

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (โดย

ใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562)       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานศาลาทิพย     

หมูที่ 13 ต.พระยืน   

อ.พระยืน

สํานักการชาง



28  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

54 ปรับปรุงถนนลุกรัง บานศาลาทิพย   

หมูที่ 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน ถึง 

บานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานศาลาทิพย     

หมูที่ 13 ต.พระยืน   

อ.พระยืน

สํานักการชาง

55 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาใหญ    

หมูที่ 14 ตําบลนาขา - ทางหลวงชนบท 

หมายเลข 4053 อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานเหลาใหญ      

หมูที่ 14 ต.นาขา    

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

56 กอสรางถนนดิน บานหนองสองหอง 

หมูที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบลหนองคู 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ

กวาง 5 เมตร ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,637 ลบ.ม. (บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

498,000                บานหนองสองหอง   

หมูที่ 1 ต.นางาม     อ.

มัญจาคีรี

สํานักการชาง

57 กอสรางถนนดิน บานโนนแสนสุข หมูที่ 10

 ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,637 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

498,000                บานโนนแสนสุข    หมู

ที่ 10 ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี

สํานักการชาง



29  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

58 กอสรางถนนดิน บานหนองสองหอง 

หมูที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบลหนอง

สังข อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

กวาง 5 เมตร ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,637 ลบ.ม. (บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

498,000                บานหนองสองหอง   

หมูที่ 1 ต.นางาม     อ.

มัญจาคีรี

สํานักการชาง

59 กอสรางถนนดิน บานคําแคนใต หมูที่ 1 

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระ

ยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,637 ลบ.ม.(บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

498,000                บานคําแคนใต      

หมูที่ 1 ต.คําแคน   อ.

มัญจาคีรี

สํานักการชาง

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโตน หมูที่ 1 

ตําบลบานโตน - บานพระบุ หมูที่ 1 ตําบล

พระบุ อําเภอพระยืน        

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,550 ลบ.ม.  (บดอัดแนน)                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโตน หมูที่ 1      

ต.บานโตน อ.พระยืน

สํานักการชาง

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง    

หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง - บานขามปอม 

หมูที่ 1 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,550 ลบ.ม. (บดอัดแนน)                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานหนองแวง      

หมูที่ 1 ต.หนองแวง อ.

พระยืน

สํานักการชาง



30  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองจิก     

หมูที่ 5 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน ถึง

 บานหวา หมูที่ 2 ตําบลบานหวา อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 795 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) งานดินถมคันทางยาว 500 

เมตร (สูงเฉลี่ย) 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา

 2,880 ลบ.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

232,000                บานหนองจิก หมูที่ 5 

ต.หนองแวง อ.พระยืน

สํานักการชาง

63 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูที่ 4 

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน - บานหนอง

ขาม หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ

บานแฮด จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 715 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) งานดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว

 510 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมเกลี่ยเรียบไมนอยกวา 

3,876 ลบ.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

268,000                บานดงเกา หมูที่ 4  

ต.บานโตน อ.พระยืน

สํานักการชาง

64 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสาย    บาน

โสกดั่ง หมูที่ 3 ตําบลโคกงาม - บานบะยาว

 หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 1,360 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,590 ลบ.ม. (บดอัดแนน) (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโสกดั่ง หมูที่ 3   ต.

โคกงาม อ.บานฝาง

สํานักการชาง

65 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแดงนอย หมูที่

 5 ตําบลบานแทน - ตําบลปอแดง อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,483 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโนนแดงนอย  

หมูที่ 5 ต.บานแทน 

อ.ชนบท

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

66 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวฝาย หมูที่ 2 

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - เขตตําบล

หนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,483 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานหัวฝาย หมูที่ 2 ต.

ปอแดง อ.ชนบท

สํานักการชาง

67 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานมาบตากลา หมูที่ 5

 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - เขตตําบล

หนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา  จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,483 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานมาบตากลา    

หมูที่ 5 ต.ปอแดง    

อ.ชนบท

สํานักการชาง

68 กอสรางถนนดิน บานสะอาด หมูที่ 4 

ตําบลกุดธาตุ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข

 2133 อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

กวาง 7 เมตร ยาว 392 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 10,535 ลบ.ม.          

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

498,000                บานสะอาด หมูที่ 4  ต.

กุดธาตุ             

อ.หนองนาคํา

สํานักการชาง

69 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานผักหวาน หมูที่ 5

 ตําบลหนองปลาหมอ - บานหลุบคา หมูที่

 7 ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย

เรียบ หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนนอยกวา 704 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)                             

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานผักหวาน หมูที่ 5

ต.หนองปลาหมอ    

อ.โนนศิลา

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

70 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดูนอย     

หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา ถึง 

เขตตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย

เรียบ หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนนอยกวา 704 

ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)                             

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานดูนอย หมูที่ 7   

ต.โนนแดง อ.โนนศิลา

สํานักการชาง

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานโสกขาแกว หมูที่ 3 - บานซําโอง 

หมูที่ 6 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง เชื่อม

ถนนสายอําเภอเชียงยืน อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม.                    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโสกขาแกว    

หมูที่ 3 ต.หวยเตย 

อ.ซําสูง

สํานักการชาง

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานดอนเขียง หมูที่ 4 ตําบลคําแมด 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน -  หนองนาไร

เดียว ตําบลกุดดุก อําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม

กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม.                    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานดอนเขียง หมูที่ 4 

ต.คําแมด อ.ซําสูง

สํานักการชาง

73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 4021 - บานโนนตุน หมูที่ 3 ตําบล

สงเปอย อําเภอภูเวียง       

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานโนนตุน หมูที่ 3 ต.

สงเปอย อ.ภูเวียง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จาก

ทางหลวงหมายเลข 4021 -    บานหนอง

กลาง หมูที่ 4 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานหนองกลาง    

หมูที่ 4 ต.สงเปอย  

อ.ภูเวียง

สํานักการชาง

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก - บานโคกไร หมูที่ 7 

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานโคกไร หมูที่ 7  

ต.สงเปอย อ.ภูเวียง

สํานักการชาง

76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จาก

ทางหลวงภูเวียงหนองแก -       บานโนน

พันชาติ หมูที่ 9 ตําบลสงเปอย อําเภอภู

เวียง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานโนนพันชาติ   

หมูที่ 9 ต.สงเปอย  

อ.ภูเวียง

สํานักการชาง

77 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก - บานธารทอง หมูที่ 

10 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานธารทอง หมูที่ 10 

ต.สงเปอย อ.ภูเวียง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก - บานสงเปอย หมูที่ 

11 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานสงเปอย หมูที่ 11 

ต.สงเปอย อ.ภูเวียง

สํานักการชาง

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก - บานสงเปอย หมูที่ 

1 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 790 ตร.ม.       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

450,000                บานสงเปอย หมูที่ 1 ต.

สงเปอย อ.ภูเวียง

สํานักการชาง

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     บาน

โนนคูณ หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร - 

ทางหลวงหมายเลข 2038 ตําบลสงเปอย 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

484,000                บานโนนคูณ หมูที่ 11 

ต.หนองกุงธนสาร  

อ.ภูเวียง

สํานักการชาง

81 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ   

บานโพธิ์ตาก หมูที่ 10 - บานโนนฆอง หมูที่

 5 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ เชื่อม

ทางหลวงชนบท ขก 4063    

ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง   

จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 188 เมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกแนน) หนา

 0.10 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,504 ตร.ม.                         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

420,000                บานโพธิ์ตาก หมูที่ 10 

ต.บานผือ อ.หนองเรือ

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

82 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 

แยกบานดอนโมง - บานกงกลาง          

บานดอนโมง หมูที่ 8 ตําบลบานกง เชื่อม

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 (ถนนมะลิ

วรรณ) ตําบลจรเข อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 188 เมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกแนน) หนา

 0.10 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,504 ตร.ม.                         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

420,000                บานดอนโมง หมูที่ 8 

ต.บานกง อ.หนองเรือ

สํานักการชาง

83 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานโนนตุน หมูที่ 7 ตําบลดอนหัน - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 208   

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,400 ตร.ม.      

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโนนตุน หมูที่ 7 ต.

ดอนหัน อ.เมือง

สํานักการชาง

84 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานหลุบหญาคา หมูที่ 9 ตําบลดอนหัน - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,400 ตร.ม.       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหลุบหญาคา   หมู

ที่ 9 ต.ดอนหัน    

อ.เมือง

สํานักการชาง

85 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ  บาน

โสกอุดม หมูที่ 7 ตําบลวังหินลาด ถึง ทาง

หลวงหมายเลข 288 อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,890 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโสกอุดม หมูที่ 7 

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

86 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บาน

หนองทุม หมูที่ 2 ตําบลวังหินลาด ถึง 

ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,890 ตร.ม.                                   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานหนองทุม หมูที่ 2 

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ

สํานักการชาง

87 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ  บาน

โนนทองหลาง หมูที่ 3 ตําบลนาหนองทุม -

 ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,890 ตร.ม.                                   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโนนทองหลาง  

หมูที่ 3 ต.นาหนองทุม 

อ.ชุมแพ

สํานักการชาง

88 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บาน

โนนโก หมูที่ 6 ตําบลนาหนองทุม ถึง ทาง

หลวงหมายเลข 201 อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,890 ตร.ม.                                   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

500,000                บานโนนโก หมูที่ 6  ต.

นาหนองทุม       

อ.ชุมแพ

สํานักการชาง

89 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเค็ง หมูที่ 5 ถึง 

บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 ตําบลทาศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี - เขตตําบลพระบุ อําเภอพระยืน

 จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานดงเค็ง หมูที่ 5  

ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวนากลาง หมูที่ 9

 ตําบลทาศาลา - พื้นที่สวนปาตําบลโพน

เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานหัวนากลาง    

หมูที่ 9 ต.ทาศาลา  

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

91 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานทาศาลา หมูที่ 2 

ตําบลทาศาลา - บานโนนสวาง หมูที่ 7 

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานทาศาลา หมูที่ 2ต.

ทาศาลา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

92 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข 2062 - บานไสไก 

หมูที่ 1 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานไสไก หมูที่ 1   

ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

93 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองหญาปลอง 

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - บานโนนคูณ หมูที่

 4 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองหญาปลอง 

หมูที่ 9 ต.โพนเพ็ก  

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

94 ปรับปรุงถนนลูกรัง ทางหลวงหมายเลข 

229 บานหนองโจด หมูที่ 7 ตําบลกุดเคา 

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลชนบท 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองโจด      

หมูที่ 7 ต.กุดเคา    

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

95 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองขาม   

หมูที่ 11 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี ถึง 

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองขาม     

หมูที่ 11 ต.กุดเคา   

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

96 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหลุบคา หมูที่ 6 

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี ถึง  

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท  

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหลุบคา หมูที่ 6 ต.

กุดเคา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

97 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองโน     

หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี ถึง 

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองโน หมูที่ 5 

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

98 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง หมูที่ 7 

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล

โคกสําราญ อําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานแจง หมูที่ 7     

ต.หนองแปน         

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

99 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานไสไก หมูที่ 1 

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี -    

บานแกนประดู หมูที่ 8 ตําบลพระยืน 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานไสไก หมูที่ 1   

ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

100 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง 

ชนบท 4008 - วัดปาสันติธรรม บานโคก

กลาง หมูที่ 9 ตําบลสวนหมอน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

499,000                บานโคกกลาง หมูที่ 9 

ต.สวนหมอน        

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง

101 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวายหลึม   

หมูที่ 15 ตําบลนาขา - บานโนนงาม 

หมูที่ 2 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)   (ตาม

มติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหวายหลึม     

หมูที่ 15 ต.นาขา    

อ.มัญจาคีรี

สํานักการชาง



40  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานหนองกุง หมูที่ 17 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง

เมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 4.50 เมตร ยาว 96 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4 

เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 211 

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย กวา 892 ตร.ม. 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองกุง       

หมูที่ 17 ต.ศิลา      

อ.เมือง

สํานักการชาง

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานโนนมวง หมูที่ 12 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง

เมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโนนมวง หมูที่ 12 

ต.ศิลา อ.เมือง

สํานักการชาง

104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานโนนมวง หมูที่ 3 (ซอยศาลเจา) 

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 

230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแกน) 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 890 ตร.ม.                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโนนมวง หมูที่ 3 

ต.ศิลา อ.เมือง

สํานักการชาง

105 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสมบูรณ 

หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ - บานแสงสวาง

 หมูที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,019 ลบ.ม.               

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                498,000 บานโนนสมบูรณ   

หมูที่ 2 ต.โนนสมบูรณ

อ.เขาสวนกวาง

สํานักการชาง



41  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

106 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง  

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - 

บานปาไม หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงศรี 

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

กวาง 7 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,522 ลบ.ม.              

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                450,000 บานโนนหัวชาง    

หมูที่ 8                

ต.โนนสมบูรณ        

อ.เขาสวนกวาง

สํานักการชาง

107 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง  

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - 

ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี

กวาง 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,023 ลบ.ม. (บดอัดแนน)   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโนนหัวชาง    

หมูที่ 8 ต.โนนสมบูรณ

อ.เขาสวนกวาง

สํานักการชาง

108 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานดอนแดง หมูที่ 2 ตําบลดอนหัน - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 208 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 5 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,845 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานดอนแดง หมูที่ 2 

ต.ดอนหัน อ.เมือง

สํานักการชาง

109 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานดอนหัน หมูที่ 1 ตําบลดอนหัน - บาน

หนองโขย หมูที่ 2,19 ตําบลทาพระ อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 5 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,845 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานดอนหัน หมูที่ 1 ต.

ดอนหัน อ.เมือง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

110 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานหนองหญาแพรก หมูที่ 13 - 

บานโนนตุน หมูที่ 7 ตําบลดอนหัน - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,860 ตร.ม.                                    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองหญาแพรก 

หมูที่ 13 ต.ดอนหัน 

อ.เมือง

สํานักการชาง

111 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานสวางมรรคา หมูที่ 8 ตําบลดอนหัน ถึง

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,845 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานสวางมรรคา   

หมูที่ 8 ต.ดอนหัน   

อ.เมือง

สํานักการชาง

112 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานหนองเม็ก หมูที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

(ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ยาว 174 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,392 ตร.ม.     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองเม็ก      

หมูที่ 3 ต.โนนสมบูรณ

อ.บานแฮด

สํานักการชาง

113 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2 อําเภอบานแฮด       

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,380 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโนนสมบูรณ   

หมูที่ 1 ต.โนนสมบูรณ

อ.บานแฮด

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

114 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานหนองกระหนวน หมูที่ 4      

ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2 อําเภอบานแฮด      

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,380 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองกระนวน หมู

ที่ 4 ต.โนนสมบูรณ

อ.บานแฮด

สํานักการชาง

115 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ 

ถึง บานวังหวา หมูที่ 8,11 ตําบลบานแฮด 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

(ชวงที่ 2)

กวาง 5 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,845 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโนนทัน หมูที่ 8 

ต.โนนสมบูรณ       

อ.บานแฮด

สํานักการชาง

116 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานพรมนิมิต หมูที่ 4 ตําบลโคกสี - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 237 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,185 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานพรมนิมิต หมูที่ 4 

ต.โคกสี อ.เมือง

สํานักการชาง

117 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี -  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2183 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,850 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานเลิง หมูที่ 8      

ต.โคกสี อ.เมือง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

118 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานโคกแปะ หมูที่ 12 ตําบลโคกสี - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,850 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโคกแปะ หมูที่ 12

ต.โคกสี     อ.เมือง

สํานักการชาง

119 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 - 

บานโนนเรือง หมูที่ 6,18 ตําบลบานคอ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม.       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                418,000 บานโนนเรือง 

หมูที่ 6,18 ต.บานคอ 

อ.เมือง

สํานักการชาง

120 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานดอนดู หมูที่ 3,11 ตําบลบึงเนียม ถึง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 372 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,860 ตร.ม.                                   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานดอนดู หมูที่ 3,11

ต.บึงเนียม อ.เมือง

สํานักการชาง

121 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานดงพอง หมูที่ 10 ตําบลศิลา - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

กวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,875 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานดงพอง หมูที่ 10 

ต.ศิลา อ.เมือง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

122 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานฮองเดื่อ หมูที่ 9 ตําบลบึงเนียม - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 230 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 372 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,860 ตร.ม.                                   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานฮองเดื่อ หมูที่ 9 

ต.บึงเนียม อ.เมือง

สํานักการชาง

123 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานโคกนอย หมูที่ 4 ตําบลพระลับ - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 230  

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

สายที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 320 เมตร สายที่ 2 กวาง 4 

เมตร ยาว 141 เมตร รวมความยาว 461 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 1,844 ตร.ม.                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานโคกนอย หมูที่ 4 

ต.พระลับ อ.เมือง

สํานักการชาง

124 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

วัดปาศรีบูรพา บานหนองแสง หมูที่ 17 

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 230 อําเภอเมือง       

จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 461 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,844 ตร.ม.                                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองแสง     

หมูที่ 17 ต.พระลับ  

อ.เมือง

สํานักการชาง

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานบึงเรือใหญ หมูที่ 10 - บานโคกสี 

หมูที่ 1 ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.                  (ตามมติสภา

 อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานบึงเรือใหญ    

หมูที่ 10 ต.โคกสี     

อ.เมือง

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานดอนยาง หมูที่ 16 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง

เมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานดอนยาง หมูที่ 16

ต.ศิลา  อ.เมือง

สํานักการชาง

127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองหิน หมูที่ 8 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง

เมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองหิน หมูที่ 8 

ต.ศิลา อ.เมือง

สํานักการชาง

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาแก

 หมูที่ 6 ตําบลศิลา - ตําบลโคกสี อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 3.50 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 885.50 ตร.ม.      

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานทาแก หมูที่ 6  

ต.ศิลา อ.เมือง

สํานักการชาง

129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโนนราศรี หมูที่ 18 (คุมเกาบาท) - 

บานคําไฮ หมูที่ 3 ตําบลหนองโก - 

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 ตําบลดูนสาด 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 865 ตร.ม.   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนราศรี      

หมูที่ 18 ต.หนองโก 

อ.กระนวน

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

130 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโนนราศรี หมูที่ 18 (คุมเกาบาท) - 

บานผักแวน หมูที่ 16 ตําบลหนองโก - 

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 ตําบลดูนสาด 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย กวา 865 ตร.ม.   

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนราศรี      

หมูที่ 18 ต.หนองโก 

อ.กระนวน

สํานักการชาง

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายแยกทางหลวงองคการบริหารสวน 

จังหวัดขอนแกน สาย ขก ถ 10049 

(บานหนองโน - บานทุงใหญ) - บานคํามืด 

หมูที่ 3 ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

865 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานคํามืด หมูที่ 3  

ต.บานฝาง อ.กระนวน

สํานักการชาง

132 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

สายบานโคกสะอาด หมูที่ 10 

ตําบลหวยโจด - บานเวียงแกว หมูที่ 2 

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

865 ตร.ม.                                     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโคกสะอาด    

หมูที่ 10 ต.หวยโจด 

อ.กระนวน

สํานักการชาง



48  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานโนนคอม หมูที่ 1 ตําบลโนนคอม - 

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน   

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม.        (ตามมติ

สภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนคอม หมูที่ 1

ต.โนนคอม อ.ภูผามาน

สํานักการชาง

134 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานนาฝายเหนือ หมูที่ 5 ตําบลนาฝาย 

ถึง ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานนาฝายเหนือ  

หมูที่ 5 ต.นาฝาย   

อ.ภูผามาน

สํานักการชาง

135 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานโนนเตาเหล็ก หมูที่ 10 ตําบลวังสวาบ

 - บานสองคอน หมูที่ 3 ตําบลนาฝาย 

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม.       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนเตาเหล็ก  หมู

ที่ 10 ต.วังสวาบ  อ.ภู

ผามาน

สํานักการชาง

136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานนาน้ําซํา หมูที่ 5 ตําบลภูผามาน ถึง 

ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานนาน้ําซํา หมูที่ 5

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานซําภูทองใต หมูที่ 2 ตําบลภูผามาน 

ถึง ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  840 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานซําภูทองใต    

หมูที่ 2 ต.ภูผามาน 

อ.ภูผามาน

สํานักการชาง

138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน 

อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานสวางโนนสูง    หมู

ที่ 3 ต.ภูผามาน 

อ.ภูผามาน

สํานักการชาง

139 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปามวง หมูที่ 9 ตําบลโคกสําราญ   

ถึง ทางหลวงชนบทหมายเลข 1309 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

(ชวงที่ 2)

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานปามวง หมูที่ 9  

ต.โคกสําราญ        

อ.บานแฮด

สํานักการชาง

140 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 (ขางวัดทางทิศ

เหนือ) ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2  อําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองเกี่ยว    

หมูที่ 3 ต.โคกสําราญ 

อ.บานแฮด

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

141 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานขามเปย หมูที่ 9 (คุมวังอุดม)  ตําบล

บานแฮด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

(ชวงที่ 2)

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม.        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานขามเปย หมูที่ 9

ต.บานแฮด อ.บานแฮด

สํานักการชาง

142 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานนายม หมูที่ 5 - บานแหว หมูที่ 9 

ตําบลบานโนน เชื่อมถนนสายบานหนอง

บัวนอย - บานกระนวน อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม.         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานนายม หมูที่ 5  

ต.บานโนน อ.ซําสูง

สํานักการชาง

143 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 

สายบานหนองทุม หมูที่ 6 บานหนองเม็ก 

หมูที่ 5 ตําบลบานกง - ทางหลวงชนบท ขก

 2079 ตําบลบานเรือ อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 248 เมตร ชั้นพื้นทาง  (หิน

คลุกแนน) หนา 0.10 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ลาด

ยางไมนอยกวา 1,488 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร           

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                420,000 บานหนองทุม หมูที่ 6 

ต.บานกง อ.หนองเรือ

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

144 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

สายบานศาลาทอง หมูที่ 12 -  บาน

ฟาเหลื่อม หมูที่ 6 ตําบลหนองเรือ เชื่อม

ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตําบลบานกง 

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 247 เมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุก

แนน) หนา 0.10 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา 1,482 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                418,000 บานศาลาทอง      

หมูที่ 12 ต.หนองเรือ 

อ.หนองเรือ

สํานักการชาง

145 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 

บานหนองหนามแทง หมูที่ 7 ตําบลหนอง

เขียด - ทางหลวงหมายเลข 201 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,890 ตร.ม.                         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองหนามแทง 

หมูที่ 7 ต.หนองเขียด 

อ.ชุมแพ

สํานักการชาง

146 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บาน

สระแกว หมูที่ 10 ตําบลนาหนองทุม - 

ทางหลวงหมายเลข 201           อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,890 ตร.ม.                         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานสระแกว หมูที่ 10  

ต.นาหนองทุม       

อ.ชุมแพ

สํานักการชาง

147 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

สวางพัฒนา หมูที่ 4 -  บานขามปอม 

หมูที่ 2 ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด  

- อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตใมนอยกวา 520 ตร.ม.       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                312,000 บานสวางพัฒนา   

หมูที่ 4 ต.หนองแซง อ.

บานแฮด

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

148 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 

สายบานโคกกลาง หมูที่ 8 ตําบลวังชัย ถึง 

ตําบลหนองกุง - บานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบล

พังทุย อําเภอน้ําพอง        

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5  เมตร ยาว 295 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,475 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร              

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                489,000 บานโคกกลาง หมูที่ 8 

ต.วังชัย อ.น้ําพอง

สํานักการชาง

149 ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบปาชาชุมชน 

บานวังมวง หมูที่ 1 ตําบลวังมวง  

อําเภอเปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 

4038 จังหวัดขอนแกน

กวาง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมดินบางชวงยาว 400  

เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

670 ลบ.ม.                                         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                150,000 บานวังมวง หมูที่ 1  

ต.วังมวง อ.เปอยนอย

สํานักการชาง

150 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยหวา หมูที่ 8 

ตําบลโนนฆอง - บานโสกมวง หมูที่ 3 

ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 3,650 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 2,654 ลบ.ม. บดอัดแนน                    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                490,000 บานหวยหวา หมูที่ 8 

ต.โนนฆอง อ.บานฝาง

สํานักการชาง

151 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี หมูที่

 4 ตําบลบานใหม - เขตตําบลหนองแดง 

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,432 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,568 ลบ.ม.

                500,000 บานโสกจานนาดี  

หมูที่ 4 ต.บานใหม  

อ.สีชมพู

สํานักการชาง
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
                                                

152 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานวังผือ หมูที่ 4,9 

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย - 

เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ        

จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,885 ลบ.ม.

                500,000 บานวังผือ หมูที่ 4,9 

ต.ขามปอม อ.เปอยนอย

สํานักการชาง

153 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานหนองนาคํา หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกา 

พัฒนา อําเภอเวียงเกา - ทางหลวง

หมายเลข 2038 ตําบลภูเวียง     

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตร.ม.

                484,000 บานหนองนาคํา   

หมูที่ 8 

ต.เมืองเกาพัฒนา 

อ.เวียงเกา

สํานักการชาง

154 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง  

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - 

ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ       

จังหวัดอุดรธานี

กวาง 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,023 ลบ.ม.

                499,000 บานโนนหัวชาง    

หมูที่ 8 ต.โนนสมบูรณ 

อ.เขาสวนกวาง

สํานักการชาง

155 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

บานบึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12    

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กวาง 6 เมตร ยาว 311 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,866 ตร.ม.

                499,000 บานบึงฉิม หมูที่ 4  

ต.บึงเนียม  อ.เมือง

สํานักการชาง

81,717,000          รวม   155 โครงการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ

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 ฝกอบรมสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ

การทําดอกไมจันทน และพวงหรีด

 กลุมแมบาน กลุมสตรี กลุมอาชีพ ประชาชนในชุมชน

ขางเคียง  จํานวน 70 คน บานดอน - บานหอย 

หมูที่ 1,2,11 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ

          100,000 บานดอน - บานหอย 

หมูที่ 1,2,11 

ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ

กองแผนและ

งบประมาณ

100,000         

                                               

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

พ.ศ.2562

รวม  1  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2561
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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 ขุดลอกลําหวยขุมปูนชวงบานหนองบัว หมู

ที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล - 

เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

ลําหวยกวาง 22 เมตร ยาว 663 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร

 ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง

 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวย 2 ขาง     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองบัว หมูที่ 3 

ต.โสกนกเต็น อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ

2 ขุดลอกลําหวยอีหลอด ชวงบานหนองบัว

นอย หมูที่ 8 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล 

- เขตตําบลหนองเม็ก 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

ลําหวยกวาง 18 เมตร ยาว 935 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร

 ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง

 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม.โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวย 2 ขาง         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองบัวนอย 

หมูที่ 8 ต.โสกนกเต็น

อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

3 ขุดลอกลําหวยหนองแซง ชวงบานเพ็กนอย

 หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบลโจด

หนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

ลําหวยกวาง 20 เมตร ยาว 776 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร

 ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง

 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,677 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวย 2 ขาง                   

                                (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัย

ประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 

เม.ย.62)

                500,000 บานเพ็กนอย หมูที่ 5 ต.

โสกนกเต็น อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ

4 ขุดลอกลําหวยซําปลาดู ชวงบานหนองบัว 

หมูที่ 2 ตําบลเกางิ้ว - เขตตําบลหนองแวง

นางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

ลําหวยกวาง 18 เมตร ยาว 935 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร

 ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง

 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวย 2 ขาง                   

                                (ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัย

ประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 

เม.ย.62)

                500,000 บานหนองบัว หมูที่ 2 

ต.เกางิ้ว อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

5 ขุดลอกลําหวยวังหาดชวงบานหนองสิม 

หมูที่ 11 ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบล

โสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

ลําหวยกวาง  18 เมตร ยาว 935 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร

 ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง

 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวย 2 ขาง           

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองสิม หมูที่ 11

 ต.โจดหนองแก อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ

6 ขุดลอกลําหวยยาง บานหนองคู หมูที่ 5 

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - บานบึงสวาง

 หมูที่ 11 ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกลง

อีก 2 เมตร รวมลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

 45,000 ลบ.ม.                            

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

              1,560,000 บานหนองคู หมูที่ 5 ต.

พระยืน อ.พระยืน

กองแผนและ

งบประมาณ

7 ขุดลอกลําหวยอุย บานปาหมอ หมูที่ 1 

ตําบลพระยืน - บานบอแก หมูที่ 1 

ตําบลบานขามปอม อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกลง

อีก 2 เมตร รวมลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

 45,000 ลบ.ม.                            

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

              1,560,000 บานปาหมอ หมูที่ 1 ต.

พระยืน อ.พระยืน

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

8 ขุดลอกลําหวยสนามมา 

บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 ตําบลดอนดู - 

เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

ขนาดลําหวยเดิมกวาง 16 เมตร ยาว 805 เมตร ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึก 3.50 

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,685 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองแวงยาว 

หมูที่ 1 ต.ดอนดู     

อ.หนองสองหอง

กองแผนและ

งบประมาณ

9 ขุดลอกลําหวยขุมปูน บานหินแร หมูที่ 7 

ตําบลดอนดั่ง - เขตตําบลคึมชาด 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

ขนาดลําหวยเดิมกวาง 18 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึก 3.00 

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,680 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหินแร หมูที่ 7  

ต.ดอนดั่ง             

อ.หนองสองหอง

กองแผนและ

งบประมาณ

10 ขุดลอกลําหวยอีหลอด บานโนนเหลื่อม 

หมูที่ 6 ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบล

หันโจด อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

ขนาดลําหวยเดิมกวาง 20 เมตร ยาว 776 เมตร ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50

 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,677 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนเหลื่อม    

หมูที่ 6 ต.หนองเม็ก 

อ.หนองสองหอง

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

11 ขุดลอกลําหวยอีสานขียว (ตอนลาง) 

ชวงบานหวยคอ หมูที่ 2 ตําบลหนองแวง

นางเบา อําเภอพล - เขตตําบลปอแดง 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

ขนาดลําหวยเดิมกวาง 22 เมตร ยาว 663 เมตร ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50

 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหวยคอ หมูที่ 2 

ต.หนองแวงนางเบา

อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ

12 ขุดลอกลําหวยทราย บานโสกจาน หมูที่ 3 

ตําบลในเมือง - เขตตําบลหินตั้ง 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.15 เมตร 

ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,500 ลบ.ม.โดยนําดินขุดไป

ทําเปนคันดินทั้งสองขาง                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโสกจาน หมูที่ 3 ต.

ในเมือง อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ

13 ขุดลอกลําหวยคําแคน บานเกานอย 

หมูที่ 7 ตําบลในเมือง - เขตตําบลหินตั้ง 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

กวาง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.92 เมตร 

ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.08 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,500 ลบ.ม.โดยนําดินขุดไป

ทําเปนคันดินทั้งสองขาง                  

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานเกานอย หมูที่ 7 ต.

ในเมือง อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

14 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก บานหินตั้ง หมูที่ 1 

บานปางิ้ว หมูที่ 4 ตําบลหินตั้ง - เขตตําบล

ในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

กวาง 18 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุด

ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.8 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,500 ลบ.ม.โดยนําดินขุดไปทํา

เปนคันดินทั้งสองขาง                  (ตามมติสภา อบจ.ขก.

 สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่

 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหินตั้ง หมูที่ 1  ต.

หินตั้ง อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ

15 ขุดลอกลําหวยวังขา บานขามปอม หมูที่ 9

 ตําบลบานลาน - ตําบลปาปอ 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

กวางชวงมากสุด 20 เมตร กวางชวงแคบสุด 12 เมตร ลึก

เดิม 1.95 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.43 เมตร โดยนําดินขุดมา

ตกแตงเปนคันดินสองขางลําหวย พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย ยาว 850 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไมนอย 

13,460 ลบ.ม.                                 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานขามปอม หมูที่ 9 

ต.บานลาน อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ

16 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานหวยมวง 

หมูที่ 9 - บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบล

โนนทัน - บานหินลาด หมูที่ 12 ตําบลโนน

ทอง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,300 ลบ.ม.           

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหวยมวง หมูที่ 9 ต.

โนนทัน อ.หนองเรือ

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

17 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยนตอนลาง 

บานเมืองทอง หมูที่ 7 ตําบลแวงใหญ ถึง 

บานปอแดง หมูที่ 1 ตําบลปอแดง อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแกน

กวาง 20 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.77 เมตร ขุด

ลึกลงไปอีก 2.03 เมตร รวมลึก 4.80 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 11,670 ลบ.ม. โดยนําดินขุดขนยายพรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย              (ตามมติสภา อบจ.ขก. 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่

 24 เม.ย.62)

                500,000 บานเมืองทอง หมูที่ 7 

ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ

กองแผนและ

งบประมาณ

18 ขุดลอกลําหวยหนองสาธารณะลุมพุก 

บานโนนขา หมูที่ 4 ตําบลโนนทอง อําเภอ

แวงใหญ - บานโพนงาม หมูที่ 4 ตําบลทา

นางแนว อําเภอแวงนอย 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 68 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.70 เมตร 

ขุดลึกลงไปอีก 2.80 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,916 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด

ขนยายพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย            

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนขา หมูที่ 4  ต.

โนนทอง อ.แวงใหญ

กองแผนและ

งบประมาณ

19 ขุดลอกลําหวยหนองตาไก 

ชวงบานหนองหอย หมูที่ 7 

ตําบลแวงนอย - บานคูขาด หมูที่ 2 

ตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

กวาง 18 เมตร ยาว 651 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

 ขุดใหลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,671 ลบ.ม. โดยนําดิน

ที่ขุดไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง     

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองหอย หมูที่ 7

 ต.แวงนอย อ.แวงนอย

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

20 ขุดลอกลําหวยโสกแร ชวงบานหนองไผ 

หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา อําเภอพล - เขตบาน

โนนขี้เหล็ก หมูที่ 11 ตําบลแวงนอย 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

กวาง 18 เมตร ยาว 935 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร 

ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองไผ หมูที่ 6 ต.

โคกสงา อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ

21 ขุดลอกลําหวยหินลาด ชวงบานหนองผือ 

หมูที่ 8 ตําบลละหานนา - ตําบลทานาง

แนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

กวาง 20 เมตร ยาว 776 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร 

ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,677 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองผือ หมูที่ 8 

ต.ละหานนา        

อ.แวงนอย

กองแผนและ

งบประมาณ

22 ขุดลอกลําหวยเตย ชวงบานหนองไฮ 

หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 910 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,650 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองไฮ หมูที่ 5 ต.

โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

23 ขุดลอกลําหวยโตดแดง ชวงบานหนองไผ

ลอม หมูที่ 1 ตําบลหนองไผลอม - 

เขตตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 521 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ขุดใหลึกจากเดิม 2.50 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,676 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองไผลอม  

หมูที่ 1 ต.หนองไผลอม

อ.หนองสองหอง

กองแผนและ

งบประมาณ

24 ขุดลอกลําหวยโปงแดง ชวงบานโนนสะอาด

 หมูที่ 6 ตําบลดอนดู - เขตตําบลหนองไผ

ลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 521 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ขุดใหลึกจากเดิม 2.50 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,676 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดขึ้นไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนสะอาด    

หมูที่ 6 ต.ดอนดู     

อ.หนองสองหอง

กองแผนและ

งบประมาณ

25 ขุดขยายบอน้ําเพื่อการเกษตร 

บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน และ

ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแกน

มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,212 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด

ไปทิ้งบริเวณที่กําหนดพรอมเกลี่ยเรียบ           (ตามมติสภา

 อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานศาลาดิน หมูที่ 7

ต.ขนวน อ.หนองนาคํา

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

26 ขุดขยายบอน้ําเพื่อการเกษตร บานนาคูณ 

หมูที่ 3 ตําบลบานโคก และตําบลกุดธาตุ 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

กวาง 63 เมตร ยาว 65 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,237.50 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด

ไปทิ้งบริเวณที่กําหนดพรอมเกลี่ยเรียบ         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานนาคูณ หมูที่ 3 

ต.บานโคก 

อ.หนองนาคํา

กองแผนและ

งบประมาณ

27 ขุดลอกหนองแฝก - ลําหวยสามหมอ บาน

นาตับเตา หมูที่ 4 ตําบลซับสมบูรณ อําเภอ

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

กวาง 20 เมตร ยาว 407 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึก

ลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,481 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง                      

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานนาตับเตา      

หมูที่ 4 ต.ซับสมบรณ  

อ.โคกโพธิ์ไชย

กองแผนและ

งบประมาณ

28 ขุดลอกหนองกานฮุง บานโนนทัน หมูที่ 2 

ตําบลโพธิ์ไชย และตําบลบานโคก อําเภอ

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

กวาง 45 และ 40 เมตร ยาว 271 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 

เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงอีก 1.50 

เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

 13,516 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้งสองขาง 

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนทัน หมูที่ 2 

ต.โพธิ์ไชย             

อ.โคกโพธิ์ไชย

กองแผนและ

งบประมาณ



65  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

29 ขุดลอกกุดหลม บานหินตั้ง หมูที่ 3,11 

ตําบลซับสมบูรณ อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 30 เมตร ยาว 281 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึก

ลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 13,488 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดิน

ทั้งสองขาง                              

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหินตั้ง หมูที่ 3,11

ต.ซับสมบูรณ        

อ.โคกโพธิ์ไชย

กองแผนและ

งบประมาณ

30 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน - ลําน้ําชี 

บานสามหมอ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

ชวงที่ 1 กวาง 30 เมตร ยาว 150 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 20 

เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเดิม1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

13,500 ลบ.ม. โดยนําดินขุดไปทําคันดินทั้งสองขาง

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานสามหมอ หมูที่ 1

ต.โพธิ์ไชย            

อ.โคกโพธิ์ไชย

กองแผนและ

งบประมาณ

31 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก ชวงบานผักหวาน 

หมูที่ 2 ตําบลบานลาน - ตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

กวาง 16 เมตร ยาว 900 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,480 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดไปทําคันคูทั้งสองขาง                        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานผักหวาน หมูที่ 2

ต.บานลาน อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

32 ขุดลอกลําหวยวังขอนแดง 

ชวงบานหนองคอ หมูที่ 13 

ตําบลบานลาน - ตําบลหินตั้ง 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

กวาง 16 เมตร ยาว 890 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,460 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดไปทําคันคูทั้งสองขาง                        

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานหนองคอ หมูที่ 13

ต.บานลาน อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ

33 ขุดลอกลําหวยกุดเชือก ชวงบานกุดเชือก 

หมูที่ 10,11 ตําบลบานลาน ถึง 

ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 16 เมตร ยาว 910 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,458 ลบ.ม.โดยนําดินที่

ขุดไปทําคันคูทั้งสองขาง                       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                499,000 บานกุดเชือก 

หมูที่ 10,11 

ต.บานลาน อ.บานไผ

กองแผนและ

งบประมาณ

34 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานหนองบัว 

หมูที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบล

เมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

กวาง 22 เมตร ยาว 663 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให

ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

 หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม.

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานหนองบัว หมูที่ 3

ต.โสกนกเต็น อ.พล

กองแผนและ

งบประมาณ



67  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

35 ขุดลอกลําหวยวังผือตอนลาง 

ชวงบานวังผือ หมูที่ 9 ตําบลขามปอม - 

เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน

กวาง 18 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร 

ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.30 เมตร รวมลึก 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 12,150 ลบ.ม.          

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                498,000 บานวังผือ หมูที่ 9

ต.ขามปอม อ.เปอยนอย

กองแผนและ

งบประมาณ

36 ขุดลอกลําหวยผือบัง ชวงบานวังหิน 

หมูที่ 7 ตําบลสระแกว - เขตตําบลวังมวง 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

กวาง 14 เมตร ยาว 580 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร 

ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 9,280 ลบ.ม.             

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                350,000 บานวังหิน หมูที่ 7

ต.สระแกว อ.เปอยนอย

กองแผนและ

งบประมาณ

37 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองออ 

บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 11 

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ - บาน

หนองยายเกลี้ยง หมูที่ 5 ตําบลวังแสง 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

ดาน A ยาว 105 เมตร ดาน B ยาว 93 เมตร ดาน C ยาว 

50 เมตร ดาน D ยาว 79 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 10,850 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขนยายพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย                         

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานกุดหมากเห็บ

หมูที่ 11 

ต.โนนสะอาด

อ.แวงใหญ

กองแผนและ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเกษตร
                                                

โครงการ รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

38 ขุดลอกลําหวยนอย ชวงบานคํานอย 

หมูที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - 

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง

กวาง 15 เมตร ยาว 910 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด

ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,650 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขน

ยายพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย            

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานคํานอย หมูที่ 4

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี

กองแผนและ

งบประมาณ

39 ขุดเจาะบอบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน 11 บอ       

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                498,000 อ.น้ําพอง กองแผนและ

งบประมาณ

40 ขุดลอกลําหวยไผโปงแดง 

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู 

- เขตตําบลหนองไผลอม 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

กวาง 15 เมตร ยาว 521 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุด

ใหลึกจากเดิม 2.50 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,676 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น

ไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง    

(ตามมติสภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                500,000 บานโนนสะอาด    

หมูที่ 6 ต.ดอนดู     

อ.หนองสองหอง

กองแผนและ

งบประมาณ

21,960,000          รวม   40 โครงการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน (อาคาร 5) 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ขนาดพื้นที่ 192 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน                   (ตามมติสภา 

อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                416,000 อบจ.ขอนแกน สํานักการชาง

2 ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติงาน องคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน (อาคาร 1 ชั้น

 2)

รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน                                                 (ตามมติ

สภา อบจ.ขก. สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62)

                813,000 อบจ.ขอนแกน สํานักปลัดฯ

1,229,000            รวม   2 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

                                                

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02 
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