แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามหมู่ที่ 1
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอยบ้านนายดอน จำปา
น้อย ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 80
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
199,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามหมู่ที่ 2
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้าบ้านนายสมพร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
750 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนตุ่นหมู่ที่ 3
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้าบ้านร้อยเอกสุธา
จำเปีย ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 500 ตาราง
เมตร ทำการรื้อผิวจราจร
เดิมพร้อมยกฝาบ่อพักน้ำ
ตามแบบ อบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
473,000

-

-

350,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านจำเริญหมู่ที่ 4
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านจำเริญหมู่ที่ 4
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดงหมู่ที่ 5
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หลังเมรุวัดกลางอรัณญ
เขต ขนาดผิวจราจรกว้าง
3 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
300 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด
ข้างวัดกลางอรัณญเขต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด
หน้าบ้านแม่ทองทิพย์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

-

-

-

100,000

-

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

-

-

-

372,000

-

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดงหมู่ที่ 5
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสองคอนหมู่ที่ 6
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

9

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเชือกหมู่ที่ 7
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ2)

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทางไปคำน้อย ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.บ้านขาม
กำหนด
บิลลี่ รีสอร์ท ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง
สองข้างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
หน้าบ้านแม่เลื่อน พรมมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง
2.50 เมตร ยาว 19.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 47.50 ตาราง
เมตร ทำการรื้อผิวจราจร
เดิม ตามแบบอบต.บ้าน
ขามกำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
124,000

2565
(บาท)
-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

-

-

-

250,000

-

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

-

-

-

50,000

-

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านโนนเชือกหมู่ที่ 7
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ2)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่ 8
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ริมคลองชลประทาน
3R ทิศตะวันออก
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 2
กิโลเมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด
บ้านนายไพโรจน์ บอม
โคตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
70.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
280 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร จำนวน 70 ท่อน
บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด
1.10x1.10 เมตร
จำนวน 6 บ่อ ฝา
ตะแกรงเหล็ก เททับ
หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000

-

-

343,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร

ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
ได้รับการ
ซ่อมแซม

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่ 8
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

วัตถุประสงค์
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนบ้านนางสาวเสวนีย์
ถาษีราช ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 38.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 114 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร จำนวน
38 บ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
0.60x0.60 เมตร
จำนวน 3 บ่อ ฝา
ตะแกรงเหล็ก เททับ
หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
133,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ 9
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

วัตถุประสงค์
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทางไปเมรุวดั บ้านสอง
คอน-ดอนสวรรค์ ช่วงที่
1 ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
88.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
440 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ช่วงที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
12.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 48
ตารางเมตร ลูกรังไหล่
ทางสองข้างๆละ 0.50
เมตร ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
305,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ 9
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ บ้านดอน
สวรรค์หมู่ที่ 9

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ

(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ2)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สถานที่โรงสีข้าวเก่า
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
130.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
650 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด
บ้านแม่อ่อน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 78.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 234 ตาราง
เมตร พร้อมยกระดับฝา
บ่อพักตะแกรงเหล็ก
จำนวน 7 ฝา และขุด
วางท่อระบายน้ำ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40
เมตร จำนวน 20 ท่อน
บักพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 2 บ่อ ฝา
ตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
406,000

-

-

189,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวดง หมู่ที่ 10
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

17 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหัวดง
หมู่ที่ 10
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บ้านนางหลอดออเกอร์
ถึงชลประทาน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 30.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
ภายในหมู่บ้านหัวดง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
900 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000

-

-

220,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 11
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 11
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บ้านนายเดช บุตรล้าน
ช้าง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว
30.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30
ตารางเมตร ลูกรังไหล่
ทางสองข้างๆละ 0.50
เมตรตามแบบอบต.บ้าน
ขามกำหนด
บ้านนายอุทัย พาลาศรี
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว
40.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
120 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56,000

-

-

75,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 11
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านนางลาวัลย์ แสน
ปฐม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 12
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านนางอ่อนศรี แสนสี
มนต์ ถึงถนนทางเข้า
หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
140.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
560 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
149,000

-

-

348,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวดง หมู่ที่ 14
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้างวัดศรีชมชื่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 440 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
พร้อมเสริมลูกรังคันทาง
กว้าง 1.50 เมตร ยาว
35.00 เมตร สูง 0.50
เมตร ปริมาณไม่น้อย
กว่า 30 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
โรงสีข้าวท้ายบ้าน
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

-

375,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวดง หมู่ที่ 14
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขาม หมู่ที่ 15
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตรงข้ามศาลากลางบ้าน
หมู่ที่ 14 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50
เมตร ยาว 9.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 22.50 ตาราง
เมตร ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด
หน้าบ้านนายธวัชชัย
ธรรมโชติ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

-

-

200,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขาม หมู่ที่ 15
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

27 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านขาม หมู่ที่ 15

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน

(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ2)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บ้านขายปลาท้าย
หมู่บ้าน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 80.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
พร้อมซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็กขนาด
1.00x1.00 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
ทางนานางกลอยใจ
ใจตรง ทุ่งนาท้าย
หมู่บ้าน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 500.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 225
ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบ อบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000

-

-

60,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน

ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน
ได้รับการ
ซ่อมแซม

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

28 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขาม หมู่ที่ 16

วัตถุประสงค์
ขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ2)

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บ้านนางวิไลลักษณ์
โสหา ถึง หนองกวาง
โตน เทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาว
140.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
140 ตารางเมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
คลองแห้งถึงสระน้ำวัด
เจติยภูมิ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

-

-

199,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไหล่ทาง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสองคอน หมู่ที่ 6
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทางไปคำน้อย ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 50.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
ข้างสระหนองวัด วัด
บ้านสองคอนดอน
สวรรค์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
22.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 88
ตารางเมตร ลูกรังไหล่
ทางสองข้างๆละ 0.50
เมตร ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
124,000

-

-

55,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ 9
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ข้างวัดสอนคอนดอน
สวรรค์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
40.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 11
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านนายคำหยาด แสน
สีมนต์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
35.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
140 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
สองข้างๆละ 0.50
เมตร เสริมคันทางลูกรัง
ปริมาตรไม่น้อยกว่า
12 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
124,000

-

-

90,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 11
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านนายนะวิน เติม
เตียงขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว
15.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อร้างไม่น้อยกว่า
37.50 ตารางเมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสำโรง หมู่ที่ 11
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านนายทรง อาจเจริญ
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000

-

-

150,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง พร้อมท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 12 (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า90
ข้อ1)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
รื้อถนนคอนกรีตเดิม
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
15.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 52.50
ตารางเมตร ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
15.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
52.50 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ n 0.40
เมตร จำนวน 41 ท่อน
บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 0.80 x
0.80 เมตร จำนวน 5
บ่อ ฝาตะแกรงเหล็ก
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
ตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
125,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
พร้อมท่อ
ระบายน้ำ

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

37 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านหัวดงหมู่ที่ 14
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า90 ข้อ1)

วัตถุประสงค์
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร
ภายในหมู่บ้านบ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตหมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ถนนกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 700.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีไม่น้อยกว่า 420
ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
ได้รับการ
ซ่อมแซม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 1
(เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า91 ข้อ3)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หลังหอประชุมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 100 ท่อน
บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 0.80 x
0.80 เมตร จำนวน 9
บ่อ ฝาตะแกรงเหล็กเท
ทับหลังคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม เป็นการป้องกัน
เหล็ก
น้ำท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านสองคอนหมู่ที่ 6
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ3)

3

โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 16
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ3)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หนองเป็ด ก่อสร้างท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 24 ท่อน บ่อ
พักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 0.80 x
0.80 เมตร จำนวน 2
บ่อ ฝาคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมดาด
คอนกรีตทางน้ำเข้าทาง
น้ำออกตามแบบ อบต.
บ้านขามกำหนด
จากสี่แยกร้านซ่อม
มอเตอร์ไซด์ นายสมัย
โสหา ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จำนวน 100 ท่อน บ่อ
พักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด
0.60x0.60 เมตร
จำนวน 10 บ่อ ฝา
ตะแกรงเหล็ก เททับ
หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000

-

-

230,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเปลี่ยนท่อ
เปลี่ยนท่อประปา
ประปา PVC ใหม่ภายใน PVC ใหม่ภายในเขต
เขตหมู่ที่ 1 (เปลี่ยนแปลง หมู่ที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ5)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตหมู่ที่ 1
ขนาดท่อประปาพีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4
นิ้ว ยาว 500.00
เมตร,ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว
629.00 เมตร,
ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว
660.00 เมตร,ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ½
นิ้ว ยาว 1,300.00
เมตร ทำการรื้อถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ออกในการวางท่อ
ประปา พร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง
ท่อประปา ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ท่อประปา PVC น้ำประปา
ใหม่ภายในเขต สะอาดไหล
หมู่ที่ 1
สะดวกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเปลี่ยนท่อ
เปลี่ยนท่อประปา
ประปา PVC ใหม่ภายใน PVC ใหม่ภายในเขต
เขตหมู่ที่ 2 (เปลี่ยนแปลง หมู่ที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ5)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตหมู่ที่ 2
ขนาดท่อประปาพีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4
นิ้ว ยาว 672.00
เมตร,ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว
672.00 เมตร,
ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว
1,000.00 เมตร
,ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว
ยาว 2,080.00 เมตร
ทำการรื้อถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมออกใน
การวางท่อประปา
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังท่อประปา
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
330,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ท่อประปา PVC น้ำประปา
ใหม่ภายในเขต สะอาดไหล
หมู่ที่ 2
สะดวกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ3)

ตรงลานกีฬา ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30
เมตร จำนวน 120
ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 0.60
x 0.60 เมตร จำนวน
13 บ่อ ฝาตะแกรง
เหล็ก เททับหลัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

7

โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กบ้านจำเริญ หมู่ที่ 4
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ3)

ฝั่งตะวันตกข้างศาลา
ประชาคมหลังตลาด
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง0.30 เมตร
จำนวน 110 ท่อน บ่อ
พักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 0.60 x
0.60 เมตร จำนวน
10 บ่อ ฝาตะแกรง
เหล็ก ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
234,000

-

-

220,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กบ้านจำเริญ หมู่ที่ 4
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ3)

ทางไปบ้านโนนเชือก
ข้างโรงงาน ป.ขามธาตุ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 120 ท่อน บ่อ
พักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 1.00 x
1.00 เมตร จำนวน
11 บ่อ ฝาตะแกรง
เหล็ก ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด

9

โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กบ้านจำเริญ หมู่ที่ 4
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ3)

ข้างร้านขายของ ยาย
สำรอง อึ้งศิริงาม 2 ฝัง
ข้างบ้านพ่อวิระ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 69 ท่อน บ่อ
พักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 1.00 x
1.00 เมตร จำนวน
11 บ่อ ฝาตะแกรง
เหล็ก รื้อ ค.ส.ล.เดิม
ออก ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
285,000

-

-

345,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ
แรงต่ำ บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 5 (เปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

ข้างโรงเรียนบ้านสอง
คอนศิริคุรรุ าษฎร์ปกั
เสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
เดินสายไฟ จำนวน 5
ต้น ระยะทางยาวเฉลีย่
250 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ
แรงต่ำ บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 5(เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

บ้านแม่อำนวยไปโรงหมู
ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมเดินสายไฟ
จำนวน 7 ต้น
ระยะทางยาวเฉลี่ย
350 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

-

-

-

70,000

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ
แรงต่ำ บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 5(เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

บ้านแดงอลันถึงบ้านพ่อ
ทวี โฮแก้ว ปักเสา
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดิน
สายไฟ จำนวน 2 ต้น
ระยะทางยาวเฉลี่ย
100 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

-

-

-

20,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟ้า มีการขยายเขต
แรงต่ำ
ไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

ขยายเขตไฟฟ้า มีการขยายเขต
แรงต่ำ
ไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

ขยายเขตไฟฟ้า มีการขยายเขต
แรงต่ำ
ไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

13 โครงการซ่อมแซมฝาร่อง
ระบายน้ำตัวยู
บ้านสองคอน หมู่ที่ 6
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ4)

วัตถุประสงค์
ซ่อมแซมฝาร่อง
ระบายน้ำตัวยู

14 โครงการก่อสร้างร่อง
ก่อสร้างร่องระบาย
ระบายน้ำตัวยูคอนกรีต น้ำตัวยูคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็ก บ้านโนนเชือก เหล็ก
หมู่ที่ 7 (เปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ3)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หลังโรงเรียนบ้านสอง
คอน ถึง บ่อบาดานเก่า
ทั้ง 2 ฝั่งถนนซ่อมแซม
ฝาปูนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ยาว
0.50 เมตร หนา 0.15
เมตร ตามแบบอบต.
บ้านขามกำหนด
ตรงข้ามวัดบ้านโนน
เชือก ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำตัวยู ขนาด
กว้างภายใน 0.40
เมตร ลึกภายในไม่น้อย
กว่า 0.60-0.65 เมตร
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร ฝา
ปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 80.00
เมตร ตามแบบอบต.
บ้านขาม กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

-

-

283,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ฝาร่องระบาย
น้ำตัวยู

ฝาร่องระบาย
น้ำตัวยูได้รับ
การซ่อมแซม

กองช่าง

ร่องระบายน้ำ
ตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ
แรงต่ำ บ้านเหล่าใหญ่
หมู่ที่ 8 (เปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

บ้าน ผอ.ประพฤติถึง
หนองหอ ปักเสาไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ
จำนวน 22 ต้น
ระยะทางยาวเฉลี่ย
1,100 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
ส่องสว่าง บ้านเหล่าใหญ่ สว่าง
หมู่ที่ 8 (เปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

รอบๆหมู่บ้าน ม.8
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จำนวน 7 จุด จุดที่ 1 –
5 ซอยหน้าบ้านรถเกี่ยว
ขึ้นไป จุดที่ 6 หน้าบ้าน
นายสวัสดิ์ จุดที่ 7 หน้า
บ้านนางสุนันท์ ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

-

-

-

40,000

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรง
แรงต่ำ บ้านดอนสวรรค์ ต่ำ
หมู่ที่ 9 (เปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

ข้างโรงสีข้าว ปักเสา
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดิน
สายไฟ จำนวน 10 ต้น
ระยะทางยาวเฉลี่ย
500 เมตรตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

-

-

-

100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟ้า มีการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
แรงต่ำ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

ขยายเขตไฟฟ้า มีการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
แรงต่ำ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรง
แรงต่ำ บ้านดอนสวรรค์ ต่ำ
หมู่ที่ 9 (เปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

ทางไปหนองแวง ปัก
เสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
เดินสายไฟ จำนวน 18
ต้น ระยะทางยาวเฉลีย่
900 เมตรตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง
ส่องสว่าง บ้านหัวดง
หมู่ที่ 10 (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ8)

เส้นบ้านจวน วรรัตน์
จุดที่ 1 จำนวน 5 จุด
จุดที่ 2 จำนวน 7 จุด
ทางไปวัดป่าบ้านหัวดง
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

-

-

-

50,000

20 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
ย้ายเสาไฟฟ้า
บ้านหัวดงหมู่ที่ 10
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า92 ข้อ10)

สันหนองคูขาด
ทำการย้ายเสาไฟฟ้า
จำนวน 5 จุด ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

-

-

-

25,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟ้า มีการขยายเขต
แรงต่ำ
ไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
ส่องสว่าง
ไฟฟ้าใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

ย้ายเสาไฟฟ้า

กองช่าง

ผิวจราจรมี
ขนาดกว้างขึ้น

ที่

โครงการ

21 โครงการเปลี่ยนท่อ
ประปา PVC ใหม่ภายใน
เขตหมู่ที่ 10
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ5)

วัตถุประสงค์
เปลี่ยนท่อประปา
PVC ใหม่ภายในเขต
หมู่ที่ 10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ภายในเขตหมู่ที่ 10
ขนาดท่อประปาพีวีซี
ขนาด 3 นิ้ว ยาว
1,000 เมตร,ขนาด 
2 นิ้วยาว1,296 เมตร
,ขนาด 1 ½ นิ้ว ยาว
2,000 เมตร ทำการ
รื้อถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมออกในการ
วางท่อประปา พร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง
ท่อประปา ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด
22 โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนบ้านสำโรง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อท่อระบายน้ำเดิม
บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน
เหล็กบ้านสำโรงหมู่ที่ 12
จำนวน 12 ท่อนก่อ
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สร้างท่อระบายน้ำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ.25610.60 เมตรจำนวน
2565) หน้า91 ข้อ3)
135 ท่อน บ่อพักน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 1.10 x 1.10
เมตร จำนวน 14 บ่อ
ฝาตะแกรงเหล็ก เททับ
หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

-

353,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่อประปา PVC น้ำประปา
ใหม่ภายในเขต สะอาดไหล
หมู่ที่ 10
สะดวกขึ้น

กองช่าง

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

กองช่าง

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างท่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็กบ้านเหล่าใหญ่
หมู่ที่ 13 (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า91
ข้อ3)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หน้าบ้านนายทองปอน
ถึง ศพด.บ้านเหล่าใหญ่
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ  0.40
เมตร จำนวน 94 ท่อน
บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 0.80 x
0.80 เมตร จำนวน
10 บ่อ ฝาตะแกรง
เหล็ก
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ  0.30
เมตร จำนวน 46 ท่อน
บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 0.60 x
0.60 เมตร จำนวน 5
บ่อ ฝาตะแกรงเหล็ก
เทคอนกรีตทับหลังตาม
แบบ อบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อระบายน้ำ
เป็นการป้องกัน
น้ำท่วม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการเปลี่ยนท่อ
ประปา PVC ใหม่ภายใน
เขตหมู่ที่ 14
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ5)

เปลี่ยนท่อประปา
PVC ใหม่ภายในเขต
หมู่ที่ 14

25 โครงการเปลี่ยนท่อ
ประปา PVC ใหม่ภายใน
เขตหมู่ที่ 15
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ5)

เปลี่ยนท่อประปา
PVC ใหม่ภายในเขต
หมู่ที่ 15

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตหมู่ที่ 14
ขนาดท่อประปาพีวีซี
ขนาด  3 นิ้ว ยาว
1,000.00 เมตร
,ขนาด  2 นิ้ว ยาว
2,000.00 เมตร
,ขนาด  1 ½ นิ้ว
ยาว 2,320 เมตร ทำ
การรื้อถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมออกใน
การวางท่อประปา
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังท่อประปา
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด
ภายในเขตหมู่ที่ 15
ขนาดท่อประปาพีวีซี
ขนาด  3 นิ้ว ยาว
128.00 เมตร,ขนาด
 2 นิ้ว ยาว 736.00
เมตร,ขนาด  1 ½
นิ้ว ยาว 1,700 เมตร
ทำการรื้อถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมออกใน
การวางท่อประปา
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังท่อประปา
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

-

300,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่อประปา PVC น้ำประปา
ใหม่ภายในเขต สะอาดไหล
หมู่ที่ 14
สะดวกขึ้น

กองช่าง

ท่อประปา PVC น้ำประปา
ใหม่ภายในเขต สะอาดไหล
หมู่ที่ 15
สะดวกขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

26 โครงการเปลี่ยนท่อ
ประปา PVC ใหม่ภายใน
เขตหมู่ที่ 16
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า91 ข้อ5)

วัตถุประสงค์
เปลี่ยนท่อประปา
PVC ใหม่ภายในเขต
หมู่ที่ 16

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตหมู่ที่ 16
ขนาดท่อประปาพีวีซี n
4 นิ้ว ยาว 400.00
เมตร,ขนาด  3 นิ้ว
ยาว 400.00 เมตร,
ขนาด  2 นิ้ว ยาว
1,084.00 เมตร
,ขนาด  1 ½ นิ้ว
ยาว 2,000.00 เมตร
ทำการรื้อถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมออกใน
การวางท่อประปา
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังท่อประปา
ตามแบบอบต.บ้านขาม
กำหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ท่อประปา PVC น้ำประปา
ใหม่ภายในเขต สะอาดไหล
หมู่ที่ 16
สะดวกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม
บ้านขาม (เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565))

ตั้งหน่วยกู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
ขาม

2

โครงการจัดตั้ง ชรบ. (ชุด จัดตั้ง ชรบ. (ชุด
รักษาความสงบภายใน
รักษาความสงบ
หมู่บ้าน) (เพิ่มเติม
ภายในหมู่บ้าน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565))

ตั้ง ชรบ. (ชุดรักษา
ความสงบภายใน
หมู่บ้าน)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

30,000

2565
(บาท)
30,000

30,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยกู้ชีพ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
ขาม

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
ขามมีหน่วยกู้
ชีพ

สำนักปลัด

ชรบ. (ชุด
องค์การบริหาร
รักษาความสงบ ส่วนตำบลบ้าน
ภายในหมู่บ้าน) มี ชรบ. (ชุด
รักษาความสงบ
ภายในหมู่บ้าน)

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม
เป็นห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขาม (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า
123 ข้อ49)

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเดิม
เป็นห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเดิม อบต.บ้านขาม
โดยเปลี่ยนหลังคาเดิม
เป็นหลังคาเมทัลชีท
พร้อมดัดแปลงโครง
หลังคาใหม่เพื่อไม่ให้มี
เสากลางยกระดับพื้นสูง
จากเดิม 0.30 เมตร
พร้อมปูกระเบื้องเซรา
มิก เปลี่ยนฝ้าเพดาน
เป็นฝ้ายิบซัมฉาบเรียบ
พร้อมเดินสายไฟและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่
ทาสีผนังภายนอก
ภายในติดตั้งประตู
ห้องน้ำและสุขภัณฑ์
ห้องน้ำใหม่ทั้งสองห้อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ห้องประชุม
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม

มีห้องประชุม
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขาม
(เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565))

ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านขาม

ที่สาธารณประโยชน์
ด้านข้าง อบต.บ้านขาม
ฝั่งติดถนนทางหลวง
ชนบท ก่อสร้างอาคาร
ขนากกว้าง 6 เมตรยาว
13 เมตร สูง 5 เมตร
โดยมีห้องสำนักงาน 1
ห้อง ห้องนอนเจ้าหน้าที่
1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
และโรงจอดรถสำหรับ
จอดรถดับเพลิงและรถ
กู้ชีพ

3

โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์เพื่อ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขาม (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า
123 ข้อ50)

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
เพื่อซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ภายใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม

ปรับปรุงต่อเติมขนาด
กว้าง 7.00 เมตร ยาว
7.25 เมตร สูง 4.50
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 50.40
ตารางเมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด
ปรับปรุงต่อเติมขนาด
กว้าง 7.00 เมตร ยาว
7.25 เมตร สูง 4.50
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 50.40
ตารางเมตร ตามแบบ
อบต.บ้านขามกำหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-

300,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาคารป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
ขาม

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
ขามมีอาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยในการ
ให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

ปรับปรุงต่อเติม
โกดังเพื่อซ่อม
บำรุงอุปกรณ์
ภายในองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม

มีการปรับปรุง
ต่อเติมโกดัง
เพื่อซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ภายใน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
ขามเพื่อใช้ใน
งานช่าง

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มิเตอร์ประปา
วาวน้ำ ท่อ
PVC ฯลฯ

มีวัสดุประปาไว้
ไว้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

ที่

โครงการ

4

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ประปา อื่น (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า
123 ข้อ46)

5

โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จัดหา สายไฟฟ้า
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โคมไฟ หลอดไฟ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561ฯลฯ
2565)หน้า120 ข้อ30

สายไฟฟ้า โคมไฟ
หลอดไฟ ฯลฯ

-

-

-

120,000

-

สายไฟฟ้า โคม มีวัสดุไฟฟ้าไว้
ไฟ หลอดไฟ
บริการ
ฯลฯ
ประชาชน

กองช่าง

6

โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านขาม
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)หน้า124 ข้อ57)

ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขาม

โดมเอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม

-

-

-

500,000

-

โดม
เอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขาม

มีโดม
เอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขามไว้
ใช้งาน

กองช่าง

7

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
(เพิม่ เติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565))

ปรับปรุงหลังคา
ศูนย์ฯ และบริเวณ
โดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขาม

-

-

-

500,000

-

ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขาม
เล็กบ้านขาม
ได้รับการ
ปรับปรุง

กองช่าง

8

โครงการต่อเติมอาคาร
ต่อเติมอาคาร
เก็บเอกสารกองคลัง
สำนักงานเพื่อเก็บ
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เอกสารกองคลัง
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)หน้า124 ข้อ54

ต่อเติมอาคารสำนักงาน

-

-

-

500,000

-

ต่อเติมอาคาร

กองช่าง

จัดหาวัสดุประปา
เช่น มิเตอร์ประปา
วาวน้ำ ท่อ PVC
ฯลฯ

มิเตอร์ประปา วาวน้ำ
ท่อ PVC ฯลฯ

2561
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

กองคลังมี
อาคารเก็บ
เอกสาร

ที่

โครงการ

9

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน (เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565))

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านขาม (เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565))

วัตถุประสงค์
ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาคารสำนักงาน

ก่อสร้างอาคารชมรม สถานที่ก่อสร้างที่
สาธารณประโยชน์บ้าน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หัวดง (ตลาดทางเข้าวัด
ตำบลบ้านขาม
ป่าบ้านหัวดง) อาคาร
ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านขาม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000

-

-

500,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาคาร
สำนักงาน

อาคาร
สำนักงานมี
สภาพดีขึ้น

กองช่าง

อาคารชมรม
กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านขาม

มีอาคารชมรม
กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านขาม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อผ้าม่าน
จัดซื้อผ้าม่านห้อง
ห้องประชุมสภา (เพิ่มเติม ประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565))

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อผ้าม่านห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
ขาม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ห้องประชุม
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ห้องประชุม
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม
ได้รับการติดตั้ง
ผ้าม่าน

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอำเภอน้ำพอง
(เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565))

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุน
กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง
โครงการกาชาด จังหวัดขอนแก่น
ใส่ใจบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบสา
ธารณภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

2565 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
15,000 อุดหนุน
โครงการ
กาชาดใส่ใจ
บรรเทาทุกข์ผู้
ประสบสา
ธารณภัย

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้านขาม
อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอำเภอ
น้ำพองจังหวัด
ขอนแก่น

สำนักปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กิ่งกาชาด
อำเภอน้ำพอง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาเมืงและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ 8 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด

(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

2565
(บาท)
-

สำนักปลัด

โต๊ะประชุมสภา จำนวน 37 ที่นั่ง

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้ห้องประชุมสภา
จำนวน 37 ตัว

เก้าอี้ห้องประชุมสภา
จำนวน 37 ตัว

-

-

-

148,000

-

สำนักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะหมูบ่ ูชาประจำ
ห้องประชุมสภา จำนวน 1 ชุด

โต๊ะหมู่บูชาประจำห้องประชุมสภา
จำนวน 1 ชุด

-

-

-

6,000

-

สำนักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 2 ตัว ประจำห้อง
ประชุมสภา

เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ตัว
ประจำห้องประชุมสภา

-

-

-

80,000

-

สำนักปลัด

(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

4 บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะห้องประชุมสภา
จำนวน 37 ที่นั่ง

(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

3 บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
150,000

ครุภณ
ั ฑ์

(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

2 บริหารงานทั่วไป

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่
5

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาจอโปรเจคเตอร์พร้อม
(เพิ่มเติม
จอ ประจำห้องประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 1 ชุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จอโปรเจคเตอร์พร้อมจอ ประจำ
ห้องประชุมสภาจำนวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
(บาท)
-

สำนักปลัด

(พ.ศ.25612565))

6

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาเครื่องเสียงพร้อม
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
(เพิ่มเติม
อุปกรณ์ ไมโครโฟน ประจำห้อง ไมโครโฟนประจำห้องประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมสภา

-

-

-

150,000

-

สำนักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ใน
(เพิ่มเติม
การจัดงานกิจกรรมต่างๆ

เก้าอี้พลาสติก

-

-

-

200,000

-

สำนักปลัด

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
กองช่าง จำนวน 2 ตัว

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว

-

-

-

50,000

-

กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาปั๊มหอยโข่ง 5.5 HP
(เพิ่มเติม
3P 380V จำนวน 2 ตัว

ปั๊มหอยโข่ง 5.5 HP 3P 380V
จำนวน 2 ตัว

-

-

-

46,000

-

กองช่าง

-

-

-

35,000

-

กองช่าง

(พ.ศ.25612565))

7

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.25612565))

8

(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

9

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.25612565))

10

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องคอมพิวเตอร์
(เพิ่มเติม
เครื่อง สำหรับกองช่าง
จำนวน 1 เครื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

ที่
11

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน จัดซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 2 ตัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปั๊มคลอรีน จำนวน 2 ตัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
17,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

12 บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
(เพิ่มเติม
จำนวน 1 ตัว

เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตัว

-

-

-

5,000

-

สำนักปลัด

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน
(เพิ่มเติม
จำนวน 1 ตัว

เครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว

-

-

-

5,000

-

สำนักปลัด

14

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว

-

-

-

125,000

-

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

งานการศึกษา
(เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.25612565))

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
กองการศึกษาฯ จำนวน 5 ตัว
เพื่อติดตั้งให้ ศพด.บ้านขาม
จำนวน 4 ตัว และห้องกอง
การศึกษาฯ จำนวน 1 ตัว

