
 

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป  

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

 

ของ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง 

 

โดย 

เทศบาลตำบลกานเหลือง  หมูที่ 2  

ตำบลกานเหลืองอำเภอแวงนอย 

จังหวัดขอนแกน 

โทรศัพท /โทรสาร 0430-6138 
 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกานเหลือง 

เรื่อง อนุมัติใชแผนพัฒนาทองถิ่นหาป ( พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) ของ

เทศบาลตำบลกานเหลือง  

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 ขอ 21 และ 22  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ไดกำหนดให

ผูบริหารทองถิ่นมีอำนาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมแผนพัฒนา โดยการพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถ่ินหาปที่เพ่ิมเติมและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินหาปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

เพื่อใหเปนไปตามนัยแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 ขอ 21 และ 22  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 

2561  เทศบาลตำบลกานเหลืองจึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่นหาป (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) ของเทศบาลตำบลกานเหลืองตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

 

 

................................................................. 

( นายบุญทัย   นารินทร ) 

นายกเทศมนตรีตำบลกานเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 ตามท ี ่ เทศบาลตำบลก านเหล ือง ได อน ุม ัต ิและประกาศใช แผนพ ัฒนาท องถ ิ ่นห าป                  

(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2562 เพื่อใชเปนกรอบในการกำหนดแนวทางพัฒนาใน

ชวงเวลาหาป และเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป โดยภายหลังจากการประกาศให

แผนพัฒนาทองถ่ินหาป ดังกลาวแลว เทศบาลตำบลกานเหลืองไดพิจารณาวาที่โครงการพัฒนาที่สมควรดำเนินการ

ในปงบประมาณ 256๔ เพื่อประโยชนในการดำเนินงานของสวนราชการและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตอง

จัดทำแผนพัฒนาหาป (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559            

หมวด 4  ขอ 21 และ 22  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลกานเหลืองหวังเปนอยางย่ิงวาการเพิ่มเติม

โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกานเหลือง

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลกานเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                              หนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา             1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาหมูบานชุมชนใหนาอยู         2-12  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น หาป ( 2561 -2565 ) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบาลตำบลกานเหลือง 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป2561 ป 2562 ป2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
หมูบานชุมชน
ใหนาอยู 
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - 14 4,637,000 16 5,182,000  - - 30 9,981,000 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
หมูบานชุมชน
ใหนาอยู 
แผนงานรักษา
ความสงบภาน

ใน 

- - - - 1 94,925 - - - - 1 94,925 

รวม - - - - 15 4,731,925 16 5,182,000 - - 31 9,913,924 
 

 

 



2 

บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น หาป เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ 2561 -2565 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานกานเหลือง ม.
1 จากศาลาประชาคมไป
ทางโรงเรียนวัดจุมพล 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 
 

500.000 
 

- 
 

- 
 

รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโคกสูง ม.2 
จาก คสล. เดิมบานนาย
อดุลย คำโส ถึงสามแยก 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองโก ม.3
จาก คสล. เดิมไปทาง
บานโนนศาลา หมูที่ 11 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 6.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโสกกระหนวน 
หมูที่ 4 ถนนสายรอบ
บานดานทิศตะวันออก 
จาก ถนน คสล.เดิม ไป
ทางถนนลาดยาง ทช.
4022 (ใหมนาเพยีง 
หนอง แขม) 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
966.00 ตร.ม. 

- - 
 

500.000 
 

- 
 

- 
 

รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโคกโคกใหญ 
หมูที่ 5 จากถนน คสล.
เดิมไปทางบานโนนศิลา 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโสกน้ำขาว ม.
ที่ 6 จากถนน คสล.เดิม 
ไปทางถนนยุทธศาสตร 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองสองหอง 
หมูที่ 7 จาก
ถนนลาดยาง ทช.4022 
ทางปาชา 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
966.00 ตร.ม. 

- - 
 

500.000 
 

- - 
 

รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานตลาด หมูที่ 8 
จากถนน คสล.เดิม ไป
ทางถนนลาดยาง ทช. 
4022ใหมนาเพียง-
หนองแขม 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองแก หมูที่ 
9 จากถนน คสล.เดิม
บานหนองแก -ตลาด ไป
ทางถนนลาดยาง ทช. 
4022 (ใหมนาเพยีง - 
หนองแขม) 

เพื่อให
ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 1,000.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



5 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานบะแหบ จาก
ถนน คสล.เดิมไปทางวัด
ปา บานบะแหบ 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
966.00 ตร.ม. 

- - 
 

500.000 
 

- 
 

- 
 

รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโนนศาลา 
หมูที่ 11จาถนน คสล.
เดิมวัดปาไปทางบาน
นาย วิฑูรย  เจริญสขุ 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานกานเหลือง 
หนองแวง หมูที ่12 
จากสามแยกเทศบาล
กานเหลืองปทาง บอ
ขยะ 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



6 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหญาคา หมูที่ 
13 จากถนน คสล. เดิม 
ไปทางบานนายพลอย 
บุตรวิชา 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

  500,000 -  รอ้ยละหรือ

จาํนวน

ครวัเรือน

ประชาชนทมีี

การคมนาคม

สะดวกรวดเรว็

เพมิมากขึน 

ราษฎร

สญัจรไปมา

ไดส้ะดวกขึน 

เพื่อให
ราษฎร
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

14 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสวนยา หมูที ่
14 จากถนน คสล. เดิม 
ไปทางคุมบานโนนนอย 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
200.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

15 โครงการวางทอระบาย
น้ำ คลส พรอมบอพัก
และขยายผิวจราจร 
บานกานเหลอืง หมูท่ี 1 
จากสี่แยกบานนาย
ประสริฐ จันทจร ไป
ทางบานนางกุหลาบ 
เสนาเพ็ง 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานรื้อพื้น คสล.เดิม 141 ตารางเมตร  
2. งานวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 104 
ทอน พรอมบอพัก แบบฝาปด คสล. 13 บอ  
3. งานขยายผิวจราจร ขนาดกวาง เฉล่ีย 3. 84เมตร 
ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



7 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโคกสูง หมูที่ 
2 จากถนน คสล. เดิม 
บานนายประเสรฐิ แสง
จันทร ไปทางบานหนอง
โก หมูที ่3 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
98.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 192.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 
98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ คสล.ไมนอย
กวา 392.00 ตร.ม. 

- - - 201,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

เพื่อให
ราษฎร
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโคกสูง หมูที่ 
2 จากถนน คสล. เดิม 
บานนายปรีชา ศรีอุนถึง
ถนนลาดยาง ทช. 
4022 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
92.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 92 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
368.00 ตร.ม. 

- - - 199,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองโก หมู
ที่ 3 จากถนน ลาดยาง 
โสกกระหนวน -หนอง
โก 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
150.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2.2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล.ไมนอย
กวา 750.00 ตร.ม. 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



8 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโสกกระหน
วน หมูท่ี 4 จากถนน 
คสล. สายรอลบานดาน
ทิศตพวันออก ไปทาง
ถนนลาดยาง ทช.
4022 ใหมนาเพยีง 
หนองแขม 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
191.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 192.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 
191.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 392.00 ตร.ม. 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

เพื่อให
ราษฎร
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

20 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง โดยการลงหิน
คลุกพรอมปรับเกรดให
ราบเรียบ หานโคกใหญ 
หมูที่ 5 (จากสามแยก
ถนนยุทธศาสตร (ไป
ทางบานโนนศิลา ตำบล
แวงนอย 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,950.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
9,750.00 ตร.ม. 
2. งานลงหินคลุก กวาง5.00 เมตร ยาว 1,185 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
592.00 ลูกบาศกเมตร 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

21 โครงการวางทอเมน
ประปา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 นิว้ 
ภายในบานโสกนำ้ขาว 
หมูที่ 6 

เพื่อใหราษฎร
มีน้ำประปาใช 

1. งานวางทอ พีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 จำนวน 
1,026 ทอน ขุดดินกวาง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 
เมตร 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มมีี
น้ำเพื่ออุปโภค
อยางพอ
เพียงพอ 

ประชาชนที่มี
มีน้ำเพื่อ
อุปโภคอยาง
พอเพียงพอ 

กองชาง 



 

9 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองสอง
หอง หมูที่ 7 (จากถนน 
คสล. บานนายสันติ ไกร
วัน ถึงถนนลาดยาง ทช. 
4022 ใหมนา เพียง 
หนองแขม 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
77.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 397.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 
77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ คสล.ไมนอย
กวา 392.00 ตร.ม. 

- - - 216,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

เพื่อให
ราษฎร
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

23 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองสอง
หอง หมูที่ 7 (จากถนน 
คสล. บานนายเสถียร  
นันทะ  ไปทางบาน
ตลาด หมูที่ 8 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
88.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 352.00 
ตร.ม. 
2. งานลงหินคลุก กวาง4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 352.00 
ตร.ม. 

- - - 184,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานตลาด หมูที่ 
8 (จากบานนาบบง กุล
สุวรรณ ไปทาง ถนน
บานหนองสองหอง หมู
ที่ 7 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
190.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 760.00 
ตร.ม. 
2. งานลงหินคลุก กวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
760.00 ตร.ม. 

   400,000  รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



10 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองหนอง
แก หมูที ่9 (จากถนน 
คสล. บานนางสำอาง
ชวยนา   ไปทางสาม
แยกโนนงิว้ 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
190.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 760.00 
ตร.ม. 
2. งานกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 760.00 ตร.ม. 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

เพื่อให
ราษฎร
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

26 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานบะแหบ หมูที ่
10 จากสามแยกกถนน
ลาดยาง บานางทองสุข 
อินทิแสน ไปทางหวย
โสกขี้นาค 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
190.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 760.00 
ตร.ม. 
2. งานลงหินคลุก กวาง4.00 เมตร ยาว 760.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
760.00 ตร.ม. 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโนนศาลาหมู
ที่ 11 จากสามแยก
ถนน คสล. เดิม ประปา
หมูบานโนนศาลา หมูที ่
11 ไปทางบานหนอง
หวา 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 
150.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 350.00 
ตร.ม. 
2. งานลงหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
352.00 ตร.ม. 

   400,000  รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



11 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

28 โครงการวางทอระบาย
น้ำ คลส พรอมบอพัก
และขยายผิวจราจร 
บานกานเหลอืง หมูท่ี 
12 ตอจาเทศบัญญัติ
เดิม บานนางพลอย ไก
ยโส ไปถึงสามแยก
กองทุนหมูบานบาน
กานเหลืองหนองแวง 
หมูที่ 12 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานรื้อพื้น คสล.เดิม 45.20 ตารางเมตร  
2. งานวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 112 
ทอน พรอมบอพัก แบบฝาปด คสล. 13 บอ  
3. งานขยายผิวจราจร ขนาดกวาง เฉล่ีย 3. 84เมตร 
ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 366,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
พรอมปรับเกรดให
ราบเรียบ บานหญาคา 
หมูที่ 13 จากสามแยก
นางวันดี ไปทางบาน
โคกกลาง 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,750.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
7,000.00 ตร.ม. 
2. งานลงหินคลุก กวาง4.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
600.00 ลูกบาศกเมตร 

- - - 400,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีต
ภายในหมูบาน บาน
สวนยา หมูที่ 14 จากสี่
แยกบานสวนยาหมูที ่
14 ไปทั้ง 4  ทิศทาง 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เปนผิวทางแอส
ฟลติกคอนกรีต กวาง 4 เมตร ยาว 365 เมตรหรือผิว
จราจรไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร โดยลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ทบัผิวจราจร คสล. เดิมหนา 4 
เซนติเมตร   

   400,000  รอยละหรือ
จำนวน
ครวัเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



12 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 
กลยุทธที่ 2.3 ดานเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกานเหลอืง  (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมมี
ความรูและ
ทักษะในการปอง
ถันภัยพบิัติ กอน
เกิดเหตุ และ
หลัง เกิดเหต ุ

จำนวนผูเขารับการอบรม 75 คน - - 94,925 - - รอยละของผู
เขมรับการ
อบรมมีความรู
ในการจัดการ
ภัยพิบัต ิ

ผูเขารับการ
อบนมมีความ
รูเร่ืองการ
จัดการภยั
พิบัติ 

สำนักปลัด
(งานปองกัน
และรักษา
ความสงบ
ภายใน) 


