
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 
 



 
 
 
 
 

                                                                                          ผ.02 
                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                       
                                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดช
อบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

1 
 
 
 
 
 

วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พักและร่องรางวี ม.1 จากถนน
กระวน-เชียงยืน ถึง บ้านนางไพร
จิต  ทิพฤาตร ี

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

วางท่อขนาด 0.40 
เมตร  
ระยะทางยาว  120  
เมตร 

 
312,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง และน้ าไม่ท่วม
ขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

กอง
ช่าง 

 
2 

ก่อสร้างถนน คสล.ม.1  
จากถนนกระนวน-เชียงยืน 
ถึงโรงน้ าแข็ง ส.สยาม 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  180.00  ม. 
กว้าง    4.00  ม. 
หนา 0.15  ม. 

490,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กอง
ช่าง 

3 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม. 2                                                                      
จากบ้านนายโส   สุครีพ 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 

ยาว  130 ม. 
กว้าง  30  ม. 
ลึก 0.30 – 0.50 ม. 

540,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง และน้ าไม่ท่วม

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

กอง
ช่าง 



ถึงบ้านนายอ านวย  สุวิชัย การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ผนังรางหนา 0.10 ม. ขัง 

4 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ม.2  
จากบ้านนายยศ   จังหาร 
ถึงไร่นายสดุใจ  สารสมคัร 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  180.00  ม. 
กว้าง    4.00  ม. 
หนา 0.15  ม. 

490,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กอง
ช่าง 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

5 ขยายผิว คสล ม.3 
จากบ้านนางละมุล  ค าแพง 
ถึงหน้าวัดบ้านวังโพน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200  ม. 
กว้าง  1     ม. 
 
 

 
136,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

6 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พักและร่องรางวี คสล. ม.3 
จากท่ีนางค าปลิว   ภาวะหาไห 
ถึงหนองป่าติ้ว 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 

วางท่อขนาด 
0.40 เมตร  
ระยะทางยาว  
200  เมตร 

510,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ าทิ้ง 
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



น้ าไม่ท่วมขัง 
 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.4 
จากบ้านนางไพรวลัย์  เวียงพา 
ถึงที่นางสวัสดิ์  สุภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

 ยาว  150 ม. 
กว้าง  30  ม. 
ลึก 0.30 – 0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

620,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีท่ีระบายน้ าทิ้ง 
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน ลูกรัง.ม.4 
จากบ้านนายเหลา  สะตะ 
ถึงบ้านนางเคน  มุงคุณค าชาว 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  400   ม.   
กว้าง  4      ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

100,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

                      61 
 
                                           

 ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

9 ปรับปรุง ถนน คสล ม. 5 
จากบ้านนายหนูเดช  อาตวงษ์ 
ถึงบ้านนางดาวเรือง  ศรีบุญ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  180    ม. 
กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15   ม. 

490,000 
 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

กองช่าง 



10 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ. ม.5 
จากบ้านนายสมาน  ค าจันด ี
ถึงหนองค าเจริญ 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  100.00   ม. 
กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10  ม. 

415,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 
จากหนองกุงสาธารณะ 
ถึงบ้านนายมั่น  ค าชัยภูม ิ
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว 200.00   ม.   
กว้าง  3.00    ม. 
หนา  0.15    ม. 

408,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.ม.6 
 จากทางสามแยก ถึง ประตโูขง
วัดป่า 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

ยาว  180.00  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

490,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
62 

 
 
 

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  



13 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.7  
จากบ้านนายเคนมี  
สีแก้วน้ าใส ถึง บ้านนางบุญม ี
จังหาร 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 125.00    ม. 
กว้าง  30   ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10  ม. 

 
520,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.7  
 จากบ้านนายถวัล ค าใบส ี
ถึงบ้านนายใหม่ สีแก้วน้ าใส 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  105.00   ม. 
กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10  ม. 

440,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

กองช่าง 

15 ขยายผิว คสล  ม.8  
 จากศาลาประชาคม ม.8 
ถึงบ้านนายตุลา  ศรีวิชา 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

ยาว  100.00  ม. 
กว้าง  1.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

68,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.8  
 จากนานายนรินทร์  
อินทรปัญญา 
ถึงหลังบ้านนายตลุา ศรีวิชา 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  100.00   ม. 
กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10  ม. 

420,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

63 
 

                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

17 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.9  
จากบ้านนายชัยยศ น่าบณัฑิต 
ถึงสวนนายประยุทธ  แก้วใส 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ยาว  120  ม. 
กว้าง  30   ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 
500,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบาย
น้ าสะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง  

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 
จากหนองกุงแปน 
ถึงบ้านนายชาญชัย 
 สิทธิไกรพงษ์ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

 ยาว  142.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม.  

390,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

กองช่าง 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.10 
จากบ้านางสุพรรณ อาบสุวรรณ 
 ถึงบ้านนางบุญจันทร์ ชินวงษ์ 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  120   ม.  
 กว้าง  50   ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

540,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบาย
น้ าสะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 
จากสวนนายแหวน  ศรีชมชื่น 
ถึง ฉางข้าว  ม.11 
  
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  120.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

400,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

21 ก่อสร้างคสล  ม.12  
 จากนานางหลุน  สุทธิประภา 
ถึงนานางบุญเพ็ง  ศรีวิชา 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  12.  ม. 
กว้าง  6.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

500,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

22 วางท่อระบายน้ า คสล.  ม.12  
 จากบ้านนางฉวีวรรณ  พิมพ์เพ็ง 
ถึง บ้านนางดาหวัน พิมพ์โกทา 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมี
ที่ระบายน้ าทิ้ง
จากครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

 ยาว  120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

500,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.13  
 จากบ้านนางสาลี  ค้อมสิงห ์
ถึงบ้านนายดวงจันทร์  ศรีวิชา 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมี
ที่ระบายน้ าทิ้ง
จากครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

500,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 
สายดอนเงิน-โสกหอย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  150.  ม. 
กว้าง  6.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

612,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
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                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

25 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.1  
 จากบ้านนางสาวประภัสสร  
ทิพฤาตรี ถึง บ้านนางทา  สิงอุ่น 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  40   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 166,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.2  
 จากบ้านนางสมใจ  เสริมเหลา 
ถึง บ้านนายจ านง สีแก้วน้ าใส 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 500,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

27 ขยายผิวถนน คสล. ม.3 
จากท่ีนางค าปลิว  ภาวะหาไห 
ถึง หน้าวัดบ้านวังโพน 
 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  1.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 136,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.3  

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก

ยาว  120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 

 500,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 

กองช่าง 



 จากที่นางค าปลิว ภาวะหาไห 
ถึง หน้าวัดบ้านวังโพน 
 

ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 
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                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

29 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.4  
 จากบ้านนางโสดา  ภูแช่มโชติ
ถึง บ้านนางสนิท  ตรีศาสตร ์
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  140   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 581,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงถนน คสล.  ม.5  
 จากบ้านนายโสภณั  ด้วยชัยภูมิ 
ถึง บ้านนางอนุสรณ ์
 รักษาพันธ ์
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  1.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 140,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 
จากบ้านนายดสุิต  โพธ์ิศร ี

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ

ยาว  150.  ม. 
กว้าง  3.00  ม. 

 306,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ

กองช่าง 



ถึง ที่นางประคอง  ศรีชัยพล 
  
 

คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

หนา  0.15  ม. มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

32 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 
จากบ้านนายมติร  สุเพ็งค า 
ถึงที่นางดวงจันทร์  สีลาวิทย์ 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  100.  ม. 
กว้าง  3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 210,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

25616 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

33 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.7  
 จากบ้านนายสะอาด  ศรีชมชื่น
ถึง บ้านนายสุภาพ  แสนภักด ี
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  75   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 320,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.8  
 จากนานายนรินทร์   
อินทรปัญญา ถึง  
นานายทวี   ทวนท้าว 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  190.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 520,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 



35 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.9  
 จากบ้านนายอาทิตย์   แก้วบ่อ
ถึง บ้านนายสมพงษ์  แสนเพชร 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 500,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.10  
 จากบ้านนายอินทร์  โพธิ์ศร ี
ถึง บ้านนางแหลม มุงคุณค าชาว 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 120   ม.  
 กว้าง  50  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 534,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
68                                                                                       

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

37 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.11 
จากบ้านนายมะลิ  คุณระกณัหา 
ถึง ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 544,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

38 ขยายผิวจราจร คสล.  ม.12  
 จากบ้านนายสมาน  ช่างสกุล

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ

ยาว  250.  ม. 
กว้าง  1.00  ม. 

 170,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ

กองช่าง 



ถึง ที่นางสนิท  ตรีศาสตร ์
 

คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

หนา  0.15  ม. มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.12  
 จากที่นางสนิท ตรีศาสตร ์
ถึง บ้านนายสมาน  ช่างสกุล 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

 500,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และร่องรางวี ม.13 
จากบ้านนายสายตา  พรมสา 
ถึงบ้านนายดี  ศรีวิชา 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล.
ขนาด 40 ซม. 
ระยะยาว 100 
ม. 

 260,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

69 
 
 

                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง.  ม.1 
 จากนานางถาวร  เก่งเกต ุ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ

ยาว  400.  ม. 
กว้าง  3.00  ม. 

  100,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ

กองช่าง 



ถึง ที่นายผัน  มุงคุณค าชาว คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

หนา  0.15  ม. มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

42 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.2  
 จากบ้านนางนวลจันทร ์
 ศรีภักด ี
ถึง นานายสมพงษ์  กุดทิง 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  250.  ม. 
กว้าง  3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  510,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.3  
 จากบ้านนายบุญโฮม  ชินแสง 
ถึง บ้านนางเงิน  บุญเนา 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

  500,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.4  
 จากนานางกองมี  วงษ์ชารี 
ถึง นานายนะ  โทฮาด 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  408,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

70 
 
 
 

                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 



โครงการ) 2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI)   

45 ก่อสร้างถนน คสล..  ม.5 
 จากบ้านนายสมัย  ศุภูธร 
ถึง ถนน คสล. ม.9 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 
 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  540,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.7 
 จากทีน่ายวงค์  ไชยชาติ 
ถึง บ้านนายเคนใส  น้อยสุข 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 
 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  544,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  ม.8 
จากบ้านนายประยนต์  แสนโคก 
ถึง บ้านนายทรงยศ ยศศิริวัฒน ์
 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 
 

ยาว 120   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลกึ 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

  500,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

48 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด  ม.9 
จากบา้นนายบรรจง  แสนบุตร 
ถึง บ้านนายหนูเดือน  จ าปาคะ 
 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ยาว 120   ม.  
 กวา้ง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

  500,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด  ม.10 
จากบา้นนายบุญเลิง มุงคุณค าชาว 
ถึง บ้านนางเกสร  เทศภา 
 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ยาว 150   ม.  
 กวา้ง  50  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

  600,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.11 
 จากนานายอนุชิต  ค ามูล 
ถึง นานายวิเชียร  แสนโคก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  150.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  408,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

51 ขยายผิวถนน คสล. ม.12 
จากบา้นนางฉววีรรณ  พิมพ์เพ็ง 
ถึง บ้านนางทองศรี พิมโกทา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  300.  ม. 
กว้าง  1.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  204,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากขึ้น 
 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.13 
 สายดอนเงิน-โสกหอย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  6.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

  816,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
เพิ่มมากขึ้น 
 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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                                                                             รายละเอยีดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

53 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ.  ม.1 
จากบ้านนายมนญู  พันธุลาวัลย ์
ถึงบ้านนางเพ็ญศรี  มะนิยม 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 200   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

   830,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ.  ม.2 
จากบ้านนางบุญมี  เสริมเหลา 
ถึงบ้านนางอนงค ์ ชาวประสงค์ 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 200   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

   830,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.3 
 จากถนนวังโพน-ผักหนาม 
ถึง ห้วยผักหนามเขตบ้านหนอง
ซา 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

   544,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.4 
จากบ้านนานางกองมี  วงษ์ชารี 
ถึง บ้านนานายชัยสิน วงษ์ชารี 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  180.  ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

   490,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

57 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พักและร่องรางวี  ม.5 
จากบ้านนายทองสม  สเุพ็งค า 
ถึงบ้านนายค าช่ัง  โสกสุวรรณ 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

วางท่อขนาด 40 
ซม. 
ระยะยาว 150   
ม.  
  
 

   400,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ.  ม.7 
จากบ้านนายนุชา  พรมสา 
ถึงบ้านนางมี  รัตนพล 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 200   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

   830,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ.  ม.8 
จากบ้านนายวร  แสนสิงห ์
ถึงบ้านนายสนุก  แสนโคก 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 200   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

   830,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 



60 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด.  ม.9 จากบ้านนายสมเกยีรติ 
แสนสีมนต์ 
ถึงบ้านนายเดือน  จ าปาคะ 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 200   ม.  
 กวา้ง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

   830,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

61 ก่อสร้างถนนลูกรัง  ม.10 
 จากไร่นายพิชิต  เชิดโคกส ี
ถึง ไร่นายพยุงชัย  ชินวงค์ 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  180.  ม. 
กว้าง 3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

   100,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ.  ม.11 
 จากบ้านนางค าตัน  โพธิ์ศร ี
ถึงบ้านนายสุรการ  เสริมเหลา 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ยาว 200   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

   830,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 
 จากถนนผักหนาม-เวีงแก้ว 
ถึงนานางนวลจันทร์  สีแสง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง

ยาว  200.  ม. 
กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

   544,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้

กองช่าง 



 สะดวก 
 

สะดวกเพิม่มากข้ึน อย่างสะดวก 

64 ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 
 จากที่นายบุญมี  ศรีวิชา 
ถึงนานายดวงจันทร์  ศรีวิชา 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

ยาว  250.  ม. 
กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

   680,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

75 
 
 

                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

65 ก่อสร้างถนน  คสล.  ม.1 
 รอบหนองคูไต ้
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    544,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 
จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักด ี
ถึงนานายชัยนาท  ศรีชมชื่น 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  400.  ม. 
กว้าง 3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    816,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า  ม.3 
 บริเวณนานายพิชิต เชิดโคกส ี

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ า และกักเก็บ

ก่อสร้างฝายกั้น
น้ า  แบบ มข. 

    500,000   
 

กองช่าง 



 น้ า  
 

68 ก่อสร้างลานออกก าลังกาย ม.4 
บริเวรข้างหนองสิม 

เพื่อจัดเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกายให้กับ
ประชาชน 

ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกก าลัง
กาย 

    500,000 การออกก าลังกาย
ของประชาชน 

ประชาชนได้
เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ.  ม.5 
 จากบ้านนายเสน  น้อยสุข 
ถึงบ้านนางวันตา  ศรีชมช่ืน 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว 200   ม.  
 กว้าง  30  ซม. 
ลึก 0.30-0.50 
ม. 
รางหนา 0.10 ม. 

    830,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าทิ้ง และน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

76 
 

                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

70 ปรับปรุงถนน  คสล.  ม.7 
 จากบ้านนายพุทธา  ศรีชมชื่น 
ถึง นายชารี  โพธิ์ศรี 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    544,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 
จากถนนกระนวน-เชียงยืน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ

ยาว  200.  ม. 
กว้าง 4.00  ม. 

    544,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ

กองช่าง 



ถึงบ้านนายวร  ภูลายยาว 
 

คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

หนา  0.15  ม. มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

72 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.9 
 จากสามแยกหนองกุงแปน 
ถึงนานายเสาร์  โพธ์ิศร ี
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

ยาว  400.  ม. 
กว้าง 3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    816,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

73 ขุดลอกล าห้วยผักหนาม ม.10 
จากนานายบัณฑิต  โพธ์ิศร ี
ถึง นานายทองใส  ถานะ 

เพื่อกักเก็บน้ า ล าห้วยผักหนาม     500,000 การใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 
จากหนองคูใหม่ ถึง ไร่นาย 
บุญทัน  ค าจันด ี

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง 4  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

77 
 
 

                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             

ที่ โครงการ  
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  



75 ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 
สายผักหนาม-โสกเสี้ยว 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.  ม. 
กว้าง 6.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    816,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

76 ขยายถนน คสล.  ม.13 
 จากบ้านนายบัวล้วน 
ถึงถนนสายผักหนาม-วังโพน 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  250.  ม. 
กว้าง 1.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

    170,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

77 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
ส านักงาน อบต.อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สถานท่ีก่อสร้าง
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของ 
อบต. 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
ส านักงาน อบต.
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สถานท่ี
ก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 
 

-อาคาร สนง.
อบต 
-ศูนย์เด็กเล็ก 
และสถานท่ี
ก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -อาคาร สนง.อบต 
-ศูนย์เด็กเล็ก 
 

-อาคาร สนง.
อบต 
-ศูนย์เด็กเล็ก 
มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 

กองช่าง 

 

78 
 
 
 
 

                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                             



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท6 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

78 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ภายใน
เขตต าบล 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง 
 
 
 

ถนน คสล. 
ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรเดินทาง
ช่วงกลางคืน 

ติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชนท่ี
สัญจรเวลากลางคืน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงเพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรเดินทาง
ช่วงกลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 

 กองช่าง 
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