
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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
ผบาท) 

  

26 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านหนองกุงใหญ่ ม.1   
บริเวณนานายชาย  ด้วยชัยภมูิ 
ถึง นานายบุญเบา  พันธุลา 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน  

ลงดินเสริม กว้าง 
6.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 
800.00 ม. และปรับ
เกรด หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,800 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม.ยาว 800.00 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 4,000 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด 
พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 
 

 
260,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น  

ส่วนโยธา 

 



 

                                                                                    
67 

 
 
 

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 2/2561)                                                              
                                                                              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

27 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านหนองกุงใหญ่ ม.1    
จากถนนกระนวน – เชียงยืน 
ถึง นานายบุญศรี  แสนบตุร 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 5.00 
ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. และ
ปรับเกรดเ หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม.ยาว 1,800.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกรด พร้อมป้าย

 
389,000 

    ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
และล าเลยีง
ผลผลติ
การเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



โครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
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ผ. 02 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิม่เตมิครั้งที่ 2/2561)                                                                       
                                                                            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

28 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองกุง
ใหญ่ ม.1    
บริเวณนานายชาย ภู
ลายยาว ถึง นานาง
ส าเนียง  มุงคุณค าชาว 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
600.00 ม. และปรับเกรด 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.ยาว 
600.00 ม. หนาเฉลี่ย 

 
161,000 

    ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 



0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 
 
 
 
 

ขึ้น 
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                                                                                    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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

29 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านเวียงแก้ว ม.2    
บริเวณนานายชาย เสริมเหลา ถึง 
นานายหนูเรียน  ศรีชัยพล 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ยาว 400.00 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

 
31,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก

ส่วนโยธา 



 สะดวกมากข้ึน 1,400 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

มากขึ้น ขึ้น 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านเวียงแก้ว ม.2   
จากบริเวณท่ีไร่นายสานิตย์  ศรีชม
ชื่น ถึง ถนนสายเวียงแก้ว-หนอง
กุงใหญ ่

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

 ลงดินเสริม กว้าง 5.00 
ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 
ยาว 2,400  ม. และ
ปรับเกรด หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 12,000 
ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 2,400 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,600 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกรด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

475,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา  
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                                                                                    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 2/2561)                                                                           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 



2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   

31 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านวังโพน ม.3    
บริเวณนานายค าหมอน   
แก้วแสนเมือง ถึง นานางนาร ี 
โคตรหลักค า 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 

ลงดินเสริม กว้าง 3.50 ม.หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 1,000  ม. 
และปรับเกรดเรียบ หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,500 ตร.ม.พร้อม
ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม.ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกรดและ 
วางท่อและวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60  จ านวน 2 จุดๆละ 6ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด 

 
203,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากบา้นนายเสถียร  ถูไกร
วงษ์ 
ถึงบ้านนางสงวกรานต์  คง
เจริญ 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 
 
 

ถนน คสล. 
กว้าง   4.00 ม. 
ยาว    130.  ม. 

297,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิม่เตมิครั้งที่ 2/2561)                                                                           



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

33 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม 
ม.4    
บริเวณนานายสุนทร  ศรี
ชมชื่น ถึง นานางสุข  
แก้วเบ้า 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 
1,300.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,900 ตร.ม. 
 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

34 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม 
ม.4  บริเวณนานายพรม
มา  ชุมพล  ถึง ถนน
สายหนองโก-โสกเสีย้ว 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 
1,900.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,600 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
173,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิม่เตมิครั้งที่21/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

35 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม 
ม.4 บริเวณนานาย
สุดใจ  แสนโคก 
ถึงนานายนิราม  สะตะ 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 800.00 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,200 ตร.ม. 
 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 
 
 
 

 
71,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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                                                                                    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 2/2561)                                                                           

                                                                                      
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

36 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองแวง
กุง ม.5    
บริเวณหนองค าเจรญิ 
ถึง นานายใบ  น้อยสุข 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 700.00 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,100 ตร.ม. 
 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

 
47,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
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                                                                                   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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  



37 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองแวง
กุง ม.5  บริเวณบ้าน 
นางเสง่ียม  สภุูธร 
ถึง นานายค าชั่ง  โสก
สุวรรณ 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม จาก กม. 
1+000 – กม.3+100 
กว้าง 5.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
2,000 ม. และปรับ
เกรด หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 10,000 ตร.
ม. พร้อมลงลูกรัง
ตลอดสายจาก 
กม. 0+000 – กม. 
3+100 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 3,100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
18,600 ตร.ม.และ
ปรับเกรด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตาม 
อบต.ก าหนด 
 

 
500,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                         
                                                                    



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

38 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านอนามัย  
ม.6 บริเวณบา้นนายค า
มูล  สาเกตถึง เขตวัดป่า 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
5.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 1,100  
ม. และปรับเกรด 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 5,500 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม.ยาว 1,100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 4,400 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด 
พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 
 

 
294,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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                                                                                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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

39 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายบ้าน
อนามัย  ม.6    
บริเวณบา้นนายอดลุย์  
อุปนันท์ 
ถึง นานายสุวรรณ  
แก้วใส 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
400.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 
 พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                                                                    

                                
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   

40 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านอนามัย  
ม.6    
บริเวณบา้นนางฉลอง  
สะตะ 
ถึง นานายสุพล  โพธิ์ศร ี
 
 
 
 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสรมิ 
กว้าง 5.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.45 ม. ยาว 
1,200 ม. และปรับ
เกรด หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรัง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
ยาว 1,200 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ม. พร้อมปรับ
เกรด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

 
300,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

41 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านอนามัย  
ม.6    
จากนานายสลีา   

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
3 ม.ยาว 300 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 
ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย

20,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีความสะดวกใน
การสญัจรและ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร

ส่วนโยธา 



อิทธิแสน 
ถึง นานายค าน้อย  
 พันธุลา 
 

ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน  

เรียบ ตาม อบต.
ก าหนด 

ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

มากขึ้น 
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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 2/2561)                                                                           

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

42 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านอนามัย  
ม.6    
บริเวณบา้นนางสยาม  
สะตะ 
ถึง ไร่นายเตมิ   ปะสา
นะเต 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
200.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
800 ตร.ม. 
 พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 

 
17,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                                                                           

                                                                                     
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

43 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านอนามัย  
ม.6    
บริเวณบา้นนายนรงค์ 
ปะวันจะ 
ถึง นานางห่ม  เศษ
รักษา 
 

เพือ่แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
600.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. 
 พร้อมปรับเกลี่ย

 
53,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
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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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  



44 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนอง
โอง  ม.7    
บริเวณนานางบุษบา   
สาช านาญ ถึง นานาย
บุญเพ็ง มณีศร ี
 

เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
5.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 1,500  
ม. และปรับเกรด 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 7,500 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม.ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 6,000 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด 
พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 
 

 
400,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรและ
ล าเลียงผลผลิตการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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  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 2/2561)                                                                                                                    



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

45 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองโอง  
ม.7    
จากนานายพุทธา  ศรี
ชมชื่น  ถึง นานายพุทธา  
โกเมน 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
5.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 
1,000  ม. และ
ปรับเกรด หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม.พร้อม
ลงลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
ม.ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 4,000 ตร.ม. 
และวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง
0.60 ม. จ านวน 7 
ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด  
 

 
227,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

46 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนอง
โอง  ม.7    
บริเวณบา้นนายเกษม
ศักดิ์ แข็งขัน  ถึง บ้าน
นายวิพจน์  ลาจ้อย 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

 ลงดินเสริม กว้าง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 300  
ม. และปรับเกรด
เรียบ หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
ม.ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 
 
 

 
62,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561)                

                                                               
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

47 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม
ค า  ม.8    
บริเวณนานายพานิชย์  
พันสีเลา  ถึง เขตวัดป่า
บ้านหนองซา 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
5.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 600  
ม. และปรับเกรด 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,000 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรัง
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.ยาว 
600 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด 

 
194,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



และวางท่อระบาย
น้ า คสล.
เส้นผา่ศูนย์กลาง
0.60 ม.จ านวน 
18 ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ 1 
ป้ายรายละเอยีด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
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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 2/2561)                                                                       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

48 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม
ค า  ม.8    
จากบริเวณหนองคูใหม่   
ถึง  
นานายพานิชย์  พันสี
เลา 

เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

โดยลงลูกรังตลอด
สาย ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 
ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ยาว 400.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,400 ตร.ม. 

 
31,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



  พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
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  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 2/2561)                                                  

                                                         
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  



49 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.8 จากถนน
ผักหนาม – วังโพน ถึง 
บ้านนางเฉลา ศรีชมชื่น 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง  3  ม. 
ยาว   80 ม. 
หนา  0.15  ม. 
พร้อมฝาตะแกรง
รางระบายน้ ายาว 
6 ม. 
 
 
 
 
 
 
 

136,000 
 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนมีที่ถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
 

 ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                                                                           



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

50 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  ม.8  
จากบ้านนางฉวีวรรณ 
มงคุณค าชาว ถึง  
ถนนกระนวน-เชียงยืน 
 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้ง การ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

ขนาดปากรางกว้าง
0.30 ม. 
 ลึก 0.30-0.50 ม. 
ยาว 70 ม.และบ่อ
พักขนาดกว้าง0.60 
ม.ยาว 0.60 ม. 
ลึก 0.80 ม. 
จ านวน 2 บ่อ และ
วางท่อระบายน้ า 
คสล.เส้นผ่าศูฯย์
กลาง0.40 ม. 
จ านวน 7 ท่อ 
ระยะทางยาวรวม 
78.20 ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 
 
 

191,000 
 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

51 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านหนองกุงแปน  ม.9    
บริเวณน้านนายหนูเดือน จ าปา
คะ 
ถึงนานายสัมฤทธิ์  มุงคุณค าชาว 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ยาว 800.00 ม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 
71,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

52 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านหนองกุงแปน  ม.9    
จากถนนกระนวน-เชียงยืน 
ถึงนานายโสภัณ ด้วยชัยภูม ิ
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากขึ้น 

ลงดินเสริม กว้าง 5.00 
ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 
ยาว 700  ม. และปรับ
เกรด หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,500 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว700 ม. 
และปรับเกรดหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 
 

188,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

    89 



 
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 2/2561)                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

53 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านหนองกุงแปน  ม.9    
บริเวณบา้นนางส าราญ  
จูมพิลา 
ถึงนานายสมบัติ  แสงจันทร ์
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
6.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 900  
ม. และปรับเกรด 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,400 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจรกวา้ง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว  900 ม. และ
ปรับเกรดหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,800 
ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

 
292,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านหนองกุงแปน  ม.9    
บริเวณบา้นนายสมาน  ค า
จันด ี

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.50 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 1,100 
ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

86,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลยีงผลผลิต
การเกษตรมากข้ึน  

 



ถึงนานายสมบูรณ์ ทิพฤาตร ี
 

ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

กว่า 3,850 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 
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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 2/2561)                                                                           
                                                                                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

55 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองกุง
แปน ม.9   
บริเวณบา้นนายสมาน  
ค าจันด ี
ถึง ท่ีนายแก้ว  เผ่าหอม 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
5.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 
1,400  ม. และ
ปรับเกรด หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจรกว้าง 4.00 
ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ยาว1,400 ม. 

 
370,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



และปรับเกรดหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,600 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
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                                                                                 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 2/2561)                                                                         
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

56 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองกุง
แปน ม.9   
บริเวณบา้นนายสุข  
 สุดสน ถึง นานายสวัสดิ์  
สอนโส 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
6.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.30 ม.  
ยาว 1,900  ม. และ
ปรับเกรด หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
11,400 ตร.ม. 

 
455,000 

    ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



พร้อมลงลูกรังผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว  1,900 ม. และ
ปรับเกรดหรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 9,500 
ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
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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 2/2561)                                                                           

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  



57 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านหนองกุง
แปน ม.9   
บริเวณนานายสี สีเสมอ 
ถึง ท่ีนายขยาย  ส่งเสรมิ 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงดินเสริม กว้าง 
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 300 
ม. และปรับเกรด
เรียบหรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
300 ม.และปรับ
เกลี่ยเรียบหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
 
 
 
 

 
62,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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                                                                             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 2/2561)    



                                                                        
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

58 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านวังโพนเหนือ ม.10   
บริเวณนานายเหมกิ  ค าแพง 
ถึง ไร่นายทองสุข  วิเศษ
ทรัพย ์
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของประชาชน
ให้สะดวกมากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 800 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

 
71,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

59 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านวังโพนเหนือ ม.10   
บริเวณนานายเหมกิ  ค าแพง 
ถึง ไร่นายค าหมอน  แก้วแสน
เมือง 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของประชาชน
ให้สะดวกมากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 2,100 
ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,400 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

191,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตร
มากขึ้น 

ส่วนโยธา  

60 โครงการขยายผิวจราจร คสล. 
ม.10จากบ้านนางบุญถม  
เสนาวงษ์ ถึง 
บ้านนางสุพรรณ  อาบสุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง  1.00  ม. 
ยาว   102   ม. 
หนา  0.15  ม. 

72,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีถนนส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ประชาชน 
มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 
 

ส่วนโยธา 
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 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 2/2561)                                                                 

                                               
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

61 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านศรีเวยีงชัย ม.11   
บริเวณนานายอนุชิต  ค ามูล 
ถึง นานายสานิตย ์ ศรีชมชื่น 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
2,750 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,250 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด และงาน
วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 ม. จ านวน 12 ทอ่น 
พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
 

 
228,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านศรีเวยีงชัย ม.11   
บริเวณนานายท่อนจันทร์  
ดอนแก้วยวน ถึง นานายก้อน  
ค ามูล 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว  
500 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,500 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 

33,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรมาก
ขึ้น  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา  
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                                                                                    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 2/2561)                                                                           
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

63 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านศรเีวียงชัย 
ม.11   
บริเวณนานายอนุชิต  ค า
มูล 
ถึง นานายทองสุข  โพธิ์ศร ี
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของประชาชน
ให้สะดวกมากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว  
1,650 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,600 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกรด 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 

 
151,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

64 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านศรีเวียงชัย 
ม.11   
บริเวณนานายธนู  แสนสี
มนต ์
 ถึง นานางกลา้  เสริม
เหลา 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของประชาชน
ให้สะดวกมากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว  
450 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,440 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 
 

32,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรมาก
ขึ้น  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา  



65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยพูร้อฝา
ปิด ม.11 
จากบา้นนางค าตัน  โพธิ์ศรี 
ถึงนานายแหวน  ศรีชมชื่น 
 

เพื่อให้ครัวเรือนมีที่
ระบายน้ าทิ้งการระบาย
น้ าสะดวกไม่ท่วมขัง 

ยาว  35.00 ม. 
กว้าง 0.30-0.50 ม. 
ลึก 0.30  ม. 
ปากรางหนา  0.10 ม. 

105,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนมีที่ระบายน้ า
ทิ้งการระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง  

ครัวเรือนมีที่ระบาย
น้ าทิ้งการระบายน้ า
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ส่วนโยธา  
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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 2/2561)                                                                       

                                      
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

66 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม
ชัย ม.12   
จากถนนสายผักหนาม – 
เวียงแก้ว ถึง นานายใบ  
สุดด ี
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 1,200 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกรด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

 
110,000 

    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 



67 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านผักหนาม
ชัย ม.12   
จากบริเวณนานาง 
หมาแก้ว  
ถึง นานายบุญแปลง  
ค่าม่วง 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตร
ของประชาชนให้
สะดวกมากข้ึน 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 2,200 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,200 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกรด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

306,000     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลติการเกษตรมาก
ขึ้น  

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา  
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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 2/2561)                                                                          

                                                                     
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านผกัหนามชยั ม.12   
จากถนนสายผักหนาม-เวียง
แก้วถึง นานายส าเนียง   
ฝ่ายเพชร 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 

ลงลูกรังตลอดสาย 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ยาว 700 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

62,000     ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรและล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 



69 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านผกัหนามชยั ม.12   
จากนานางยัน  มาระชะ 
ถึง นานายค า  ชยัปัญญา 
 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรของ
ประชาชนให้สะดวก
มากขึ้น 

ลงดินเสริม ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
350 ม.หรอืมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังตลอด
สาย กว้าง 4 ม. ยาว 
350 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,400  ตร.ม.
พร้อมปรับเกรด  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

92,000     ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรและล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และล าเลียงผลผลิต
การเกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

70 โครงการขุดลอกล าหว้ย
กระเบื้อง ม.12 

เพื่อขุดลอกล าห้วย
กระเบื้องให้กักเก็บน้ า
มีน้ าใช้ทั้งปี 

ฝายกั้นน้ าล าหว้ย
กระเบื้อง  
 

1500,000     ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนที่
ใช้น้ าจากล าห้วยกระเบือ้ง 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ตลอดทั้งปี 

ส่วนโยธา  

71 โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ า 
ล าห้วยกระเบื้อง  ม.12 

เพื่อซ่อมแซมฝายกั้น
น้ า ล าหว้ยกระเบื้องให้
กักเก็บน้ ามีน้ าใช้ทั้งปี 

ฝายกั้นน้ าล าหว้ย
กระเบื้อง  
 

150,000     ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนที่
ใช้น้ าจากล าห้วยกระเบือ้ง 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ตลอดทั้งปี 

ส่วนโยธา 
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