
 

 

          
          
          
          
         

                                                                                            

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



 

 

 
 
 

                       ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิม่เตมิครั้งที่ 1/2562)                                                              

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

120 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด  ม.1  
จากบา้นนางสาวประภัสสร 
ทิพฤาตรี ถึงถนนสาย
กระนวน-เชียงยืน 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  250.00  ม. 
กว้าง  50  ซม. 
ลึก 0.30 –0.50 ม. 
รางหนา  0.10  ม. 

 
 

875,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ที่มีที่ระบายน้ าทิ้ง และน้ าไม่
ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่ระบาย
น้ าทิ้ง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

ส่วนโยธา 

121 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด  ม.2  
จากบา้นนายชาย  สุดเพาะ 
 ถึงบ้านนายชีวิต  ไพรชุม 
 
 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  150.00  ม. 
กว้าง  50  ซม. 
ลึก 0.30 –0.50 ม. 
รางหนา  0.10  ม. 

 500,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ที่มีที่ระบายน้ าทิ้ง และน้ าไม่
ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่ระบาย
น้ าทิ้ง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

ส่วน โยธา  

122 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด  ม.2  
จากบา้นนายโส  สุครีพ 
 ถึงบ้านนางรัชนก  เพอร์

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 

ยาว  300.00 ม. 
กว้าง   50  ซม. 
ลึก 0.30 –0.50 ม. 
รางหนา  0.10  ม. 

 800,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ที่มีที่ระบายน้ าทิ้ง และน้ าไม่
ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่ระบาย
น้ าทิ้ง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

 



 

 

ซอล น้ าไม่ท่วมขัง 

123 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด  ม.3  
จากบา้นนายวิชวร  วงค์ค า
หาร   ถึงบ้านนายกิตติคุณ   
งามโคกกลาง 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ยาว  200.00 ม. 
กว้าง   30  ซม. 
ลึก 0.30 –0.50 ม. 
รางหนา  0.10  ม. 

 600,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ที่มีที่ระบายน้ าทิ้ง และน้ าไม่
ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่ระบาย
น้ าทิ้ง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

ส่วนโยธา  

112  
ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (มาจากเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)                         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

124 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล 
ม.4 จากสวนนางกุหลาบ ยุทธ
ชมภู ถึงทางแยกวัดปา่มงคล
นิมิตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ยาว  200.00  ม. 
กว้าง  6.  00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 
 

756,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ส่วนโยธา 

125 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด  ม.5  
จากบา้นนายเลิศ  ชินพะวอ 
 ถึงบ้านนายกิตติ  ศิริบุตรวงษ์ 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

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

 650,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ า
ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ าสะดวกน้ า
ไม่ท่วมขัง  

ส่วนโยธา 

 
126 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด  ม.5  

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก

 ยาว  200.00  ม. 
กว้าง  30   ซม. 

 600,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ า

ครัวเรือนมีที่ระบายน้ าทิ้ง 
การระบายน้ าสะดวกน้ า

ส่วน โยธา  



 

 

จากบา้นนายค าสิงห์  มัคคะ
รม 
 ถึงบ้านนายทองสา  ศรีชมชื่น 

ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ลึก  0.30-0.50  ม. 
รางหนา 0.10  ม. 
  

ทิ้ง และน้ าไม่ท่วมขัง ไม่ท่วมขัง  

127 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล 
ม.6  
จากบา้นนานายโสกี  แสนโคก 
ถึงแยกวัดป่าหนองกุงใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ยาว  300.00 ม. 
กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
พร้อมวางท่อขนาด 
60 ซม. 8  ท่อน 

 756,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ส่วนโยธา  

128 โครงการขยายผิว คสล ม.7  
จากบา้นนายบุญตา  สาระ
รัตน์ 
ถึงสวนนายอุทยั  ค าเชียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ยาว  100.00  ม. 
ขยายข้างละ  1  ม. 

 63,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ส่วนโยธา  

113  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.7จากบ้านนายค าเบา้  อุ่น
โชติ ถึงบ้านนายบุญม ี ปุ
เวสา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  260.00  ม. 
กว้าง    4.00  ม. 
หนา    0.15  ม. 

 655,200    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ส่วนโยธา 

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.8จากบ้านนางชุติมา   
สุทธิประภาถึงถนนสาย
ผักหนาม – หนองโอง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

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

 378,000 
 

   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ส่วนโยธา 



 

 

131 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล.พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด  ม.8 จากบา้นนายออน  
ภาษีราช ถึงบ้านนายสนอง  
แก้วเบ้า 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง  

ยาว   210.00   ม. 
กว้าง    30  ซม. 
ลึก   0.30-0.50  ม 
รางหนา  0.10  ม. 

 630,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนที่
มีที่ระบายน้ าทิ้ง และน้ าไม่
ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีที่ระบายน้ า
ทิ้ง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง 

ส่วนโยธา  

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ม.9จากบ้านนายสุพจน์  
หมื่นไทสงค์ 
ถึงบ้านนายพิทักษ ์ กิตติราช 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  150.00  ม. 
กว้าง   4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 

 378,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  

ส่วน โยธา  

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ม.9จากหนองค าเจริญ 
 ถึงบ้านนายอุ้ย  
 มุงคุณค าชาว 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  150.00  ม. 
กว้าง   4.00  ม. 
หนา   0.15  ม. 

 378,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

 

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ม.10 จากบ้านนายชาย ถึง
บ้านนางบุญเหลือ โพธิ์ศรี 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  200.00 ม. 
กว้าง    8.00  ม. 
หนา   0.15  ม. 

 832,000    ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกเพิ่มมาก 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ส่วนโยธา  

114 
                                                                                              ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิม่เตมิครั้งที่ 1/2562)                                                              

 โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  



 

 

135 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  ม.11  
จากบ้านนายสานิต  ศรี
ชมชื่น  ถึงบ้าน นาง
จ าเนียร  โนนทิง 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ยาว  500.00  ม. 
กว้าง  30  ซม. 
ลึก  0.30-0.50 ม. 
รางหนา  0.10  
ม. 

 
 

1,500,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ าทิ้ง 
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

ส่วนโยธา 

136 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  ม.12  
จากบ้านนายจ านง  
เวียงค า 
 ถึงถนนสายผักหนาม – 
เวียงแก้ว 

เพื่อใหค้รัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือน 
การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

 ยาว  200.00  ม. 
กว้าง  30   ซม. 
 ลึก  0.30-0.50 
ม.รางหนา  0.10  
ม. 

 600,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีทีร่ะบายน้ าทิ้ง 
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ครัวเรือนมีทีร่ะบาย
น้ าท้ิง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง  

ส่วน โยธา  

137 โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน คสล.  
 ม.13 จากนานาย 
อ่อนสา  สาช านาญ 
 ถึงนานายนรินทร์  
แก้วใส 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ยาว  300.00 ม. 
กว้าง  6.00   ม. 
หนา   0.15  ม. 

 1,134,000    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 
  

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ส่วนโยธา  
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