
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 97 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

157 โครงการวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน บานเมือง

เพีย หมูท่ี 1 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ทอ

ขนาด  0.40 เมตร พรอม

บอพัก 

จํานวน  2  บอ  รวม

ความยาว  60  เมตร 

 150,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

158 โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําชนิดมีฝาปด 
หมูท่ี 1 

เพ่ือระบายน้ําเสีย
ไมใหทวมขังภายใน
หมูบาน 

ขางบานนางจันที นา
มนตรี ฝงหนาบานนาย 

ทองมวน โฮมราช ถึงศาลา
กลางวัด 

 300,000 300,000   สามารถระบาย
น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง
ภายในหมูบาน 

กองชาง 

159 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน บานเมือง
เพีย หมูท่ี 1 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

างทอระบายน้ํา  ทอ
ขนาด  0.40  เมตร  พรอ
มบอพัก
จํานวน  2  บอ  รวม
ความยาว  60  เมตร 

 100,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

160 กอสรางรองน้ําเสียแบบ
ชนิดมีฝาปด หมูท่ี 2 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

บานนางดวงจันทร จันทร
ศรี – นางระวี บังอร 

 300,000    สามารถระบาย
น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง
ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 98 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

161 กอสรางรองน้ําเสียแบบ
ชนิดมีฝาปด หมูท่ี 2 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

บานนางระวี บังอร บาน
นางแขก 

  300,000   สามารถระบาย
น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง
ภายในหมูบาน 

กองชาง 

162 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานเมือง
เพีย หมูท่ี 2 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ทอ
ขนาด  0.40  เมตร  พรอ
มบอพัก
จํานวน  7  บอ  รวม
ความยาว  160  เมตร 

 250,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

163 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียในหมูบาน บานขาม

เรียน หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ระหวางบานนางสีดา ไป

บานนางประนอมทอขนาด 

0.40  เมตร  พรอมบอ

พัก จํานวน  8  บอ  รวม

ความยาว 95  เมตร 

 200,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

164 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสีย หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาด 60x100 เมตร 

จากหนาประตูโขลงวัด ไป

ถึงลําหวยปา 

  200,000   สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 99 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

165 โครงการซอมแซมทอ
ระบายน้ํา หมูท่ี 3   

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนางประนอม ไชย
เวียน ถึงบานนางศรีดา ลา
ศรี 
0.40x100x500 

  800,000   สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

166 โครงการซอมแซมทอ
ระบายน้ํา หมูท่ี 3   

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนายบุญมี หม่ืน
ลูกทาวถึงโรงเรียนบาน
ขามเรียน 
0.40x100 x200 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

166 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานขาม
เรียน หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ระหวางบานนางสีดา ไป
บานนาง
ประนอม   ขนาด  0.40  เ
มตร  พรอมบอ
พัก 5 บอ  รวมความ
ยาว  95  เมตร 

 150,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

167 โครงการจางเหมาวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ขามเรียน  หมูท่ี  3   

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40  
ม.  จํานวน  170  ทอน
พรอมบอพักน้ําเสีย  คสล.  
จํานวน  17  บอ 

       

249,900  

 

    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 100 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

168 โครงการจางเหมา
กอสรางถนนน้ําลนผาน  
บานขามเรียน  หมูท่ี  3 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาดกวาง  4.00  เมตร  
ยาว  22  เมตร  จํานวน  
1  แหง 

       

350,000  

 

    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

169 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียภายในหมูบาน บานดู

ใหญ ม.4 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จุดท่ี 1 ขนาดทอ 0.60ม.
ยาว50ม.  
จุดท่ี 2 ขนาดทอ0.60 ม. 
ยาว150 ม. 

  120,000 

360,000 

  สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

170 โครงการจางเหมาวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดูใหญ   หมูท่ี  4    

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  0.40  
ม.  จํานวน  85  ทอน  
พรอมบอพักน้ําเสีย  คสล.  
จํานวน  7  บอ 

       

116,400  

 

    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

171 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสีย หมูท่ี 5  

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนายสุรพล ผังดี 

ถึงทาชัน  Ø 0.40 x 

200 ม. 

   320,000 320,000 320,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 101 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

172 โครงการรองระบายน้ํา

แบบชนิดมีฝาปด ม.5 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

หนาบานนายสมหมาย  
ถึงบานนายบุญมี 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

173 โครงการจางเหมาวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ละวา  หมูท่ี  5 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ขนาด  Ø  
0.40  ม.  จํานวน  133  
ทอน  พรอมบอพักน้ําเสีย  
คสล.  จํานวน  13  บอ 

       

200,000  

 

    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

174 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียในหมูบาน บานละวา 

หมูท่ี 6 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ทอขนาด 0.60 เมตร

พรอมบอพักจํานวน  2 

บอ รวมความ

ยาว  50  เมตร 

 150,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

175 โครงการกอสรางรอง

ระบายน้ํา ในหมู 6 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาด Ø 0.40 x 600 ม.    960,000 960,000 960,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

176 โครงการรองระบายน้ํา
เสียแบบชนิดมีฝาปด หมู
ท่ี 6 

เพ่ือระบายน้ําเสีย
ไมใหทวมขังภายใน
หมูบาน 

หนาบานนางดํายาวไปถึง
บานนางสมาน สายเพีย 

  300,000   สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 102 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

177 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานละวา 
หมูท่ี 6 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาด  0.60  เมตร  พรอม
บอพัก  2 บอ  รวมความ
ยาว  50  เมตร 

 100,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

178 โครงการจางเหมาวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ละวา   หมูท่ี  6 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  0.60  ม.  
จํานวน  137  ทอน 

       

249,900  

 

    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

179 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูท่ี 8 

เพ่ือระบายน้ําเสีย
ไมใหทวมขังภายใน
หมูบาน 

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
0.40 x100x200 ม.  
จากบานนายประยูร โครต
ชาดา ถึงหนองสระค ู

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

180 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียในหมูบาน บานละวา 

หมูท่ี 10 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ทอขนาด 0.40 เมตร

พรอมบอพักจํานวน  8 

บอ รวมความ

ยาว  180  เมตร 

 400,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 103 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

181 โครงการวางทอระบายน้ํา 

คสล. ชนิดฝาปดหรือวาง

ทอระบายน้ําภายในหมู10  

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาด Ø 0.8x 400 x 1 

เมตร 

  900,000 900,000 900,000 สามารถระบายนํ้า

ไดกวารอยละ ๘๐ 
ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

182 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูท่ี 10 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

บานละวาหมูท่ี 10  300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

183 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานละวา 
หมูท่ี 10 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบาย
น้ํา  0.40  เมตร  พรอมบอ
พักจํานวน  8  บอ  รวม
ความยาว  180  เมตร  

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

184 โครงการจางเหมาวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ละวา   หมูท่ี  10   

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  0.60  
ม.   จํานวน  80  ทอน  
พรอมบอพักน้ําเสีย  คสล.  
จํานวน  7  บอ 

       

138,500  

 

    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 104 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

185 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียในหมูบาน บานดูโพธิ์

ตาก หมูท่ี 11 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ทอขนาด 0.40 เมตร

พรอมบอพักจํานวน  8 

บอ รวมความ

ยาว  175  เมตร 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

186 โครงการวางทอระบายน้ํา 

สายบานหนาโรงเรียนถึง 

บานนาง สมสา ปกธงชัย 

ม.11 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาดทอ Ø 0.40 x 100 

x 1 ม. 

  160,000 160,000 160,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

187 โครงการวางทอระบายน้ํา 

ม.11  สายบานนาย

นิพนธ เบาสองศรี ถึงบาน 

นางสังเวียน สมทรัพย 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาดทอ Ø 0.60 x 100 

x 1 ม. 

  250,000 250,000 250,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

188 โครงการสางทอระบายน้ํา
เสียภายในหมูบาน ม.11 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จุดท่ี 1ขนาดทอ 0.40 
เมตรยาว 120 เมตร 
พรอมเทคอนกรีต 

  200,000   สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 105 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

189 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานดูโพธิ์
ตาก หมูท่ี 11 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ทอ
ขนาด  0.40  เมตร  พรอ
มบอพัก
จํานวน  8  บอ  รวม
ความยาว  175  เมตร 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

190 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียในหมูบาน บานขาม

เรียน หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ทอขนาด 0.40  เมตร   

พรอมบอพัก 

จํานวน  8  บอ  รวม 

ความยาว 175  เมตร 

 350,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

191 โครงการกอสรางรอง

ระบายน้ํา หรือวางทอ

ระบายน้ํา หมูท่ี3 จากวัด

เขมาภิรมเขาในหมูบาน 

หมู 12 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาด Ø 0.40 x 400 ม.    700,000 700,000 700,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

192 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสีย หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ปากทางวัดปา – ลําหวย
วังยาว 
ขนาด 0.40x1.00x500 

 800,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 106 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

193 โครงการวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานขาม
เรียน หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ทอ
ขนาด  0.40  เมตร  พรอ
มบอพัก
จํานวน  8  บอ  รวม
ความยาว  175  เมตร 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

194 โครงการวางทอระบายน้ํา

เสียภายในหมูบาน หมู 

13  

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนางพุฒ ปาโพธิ์

ชัน ถึงบานนายชาติ เทือก

เพีย ขนาด 0.40x 400x 

1 ม. 

  650,000 650,000 650,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

195 โครงการวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน หมูท่ี13 

 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

0.40x100x300 ม.  300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

196 โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานชีกก
คอ หมูท่ี 13 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ขนาด  0.40  เมตร  พรอ
มบอพัก  5 บอ  รวม
ความยาว  95  เมตร 

 150,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 107 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

197 โครงการวางทอระบายน้ํา 

หมู 14  

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนายคําหลา ปา

มวง ถึงบานนาง ศรี บุญ

ขัน  ขนาด 0.40 x 100 

x 1 ม. 

  200,000 200,000 200,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

198 โครงการวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน หมูท่ี14 

 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนายคําหลา ปา
มวง ถึงบานนางแป หนาน
ไทย 
ขนาด 60 ม. 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

199 โครงการวางทอระบายน้ํา

ภายในหมูบาน หมูท่ี14 

 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

จากบานนายบุญจันทร 
พรายเนาว 
ถึงบานนางฟาลอง หมอก
ไซย ขนาด 60 ม. 

 300,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

200 โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมวางทอระบายน้ํา
เสียในหมูบาน บานละวา 
หมูท่ี 14 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ริ่มจากรานหมอนไหมไปทาง
ทิศ
ใต ขนาด 0.60  เมตร  พร
อมบอพัก  3 บอ  รวม 
ความยาว  70  เมตร 

 150,000    สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

~ 108 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

201 โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําเสียภายใน
หมูบาน 

เพ่ือระบายน้ําเสีย
ไมใหทวมขังภายใน
หมูบาน 

ขนาด 0.40x1.00x100 
ม. 

  160,000   สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

202 โครงการขุดลอกทางน้ํา

เขามาในเขตน้ําประปา

ภายในหมูบาน 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขัง 

1แหง   300,000   สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

203 โครงการซอมแซมพรอม
ฝาปดรองระบายน้ํา 

เพ่ือระบายน้ําเสีย

ไมใหทวมขังภายใน

หมูบาน 

ภายในตําบล หมูท่ี 1 - 
14 

  300,000 300,000 300,000 สามารถระบาย

น้ําไดกวารอยละ 

๘๐ 

ไมมีน้ําเสียทวมขัง

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

รวม 1,304,700 6,850,000 

 

7,480,000 4,440,000 4,440,000    

 

 


