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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการจัดหาทีน่อนนักเรยีน เพือ่จัดหาทีน่อนสําหรับ จัดหาทีน่อนใหน้ักเรยีน - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
อนุบาลโรงเรยีนในสงักดั นักเรยีนระดับอนุบาลของ อนุบาลรวม 2 โรง ดงันี้ ทีไ่ดร้ับจัดสรรทีน่อนฯ

โรงเรยีนในสงักดั - โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 70,000 50,000 50,000
- โรงเรยีนบา้นคขูาดฯ 40,000 20,000 20,000

2 โครงการปรับปรงุหลักสตูร เพือ่ปรับปรงุหลักสตูรสถาน ปรับปรงุหลักสตูรสถาน -ระดบัความสําเร็จของ
สถานศกึษา ศกึษาในสงักดัใหต้รงตาม ศกึษาในสงักดั 19 โรง การปรับปรงุหลักสตูรการ

ความตอ้งการของทอ้งถิน่ - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 20,000 20,000 20,000 ศกึษา
- ร ร บา้นคขาดฯ 20 000 20 000 20 000

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- ร.ร. บานคขูาดฯ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 20,000 20,000 20,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน - เพือ่สง่เสรมิคณุภาพและ -นักเรยีนชัน้ ม.6 ใน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 -รอ้ยละความพงึพอใจของ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ในสงักดั สพท.ขก. 1-5 นกเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ของโรงเรยีนในสงักดั อบจ. และสงักดั อบจ.ขอนแกน่ -รอ้ยละของนักเรยีนทีส่อบ
ขอนแกน่และ สพท.ขก.1-5 ไมน่อ้ยกวา่ 3,000 คน
- เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบคดัเลอืกใน
ระดบัอดุมศกึษา
- เพือ่สรา้งโอกาสทางการ
ศกึษาและแบง่เบาภาระ
ของผูป้กครองนักเรยีน

4 โครงการนเิทศ ตดิตามและ - เพือ่นเิทศ ตดิตามและ -ออกนเิทศ ตดิตาม 300,000 500,000 500,000 - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, , , ฤ
ประเมนิผลโรงเรยีนในสงักดั ประเมนิผลการจัดการศกึษา ประเมนิผลโรงเรยีนใน ของนักเรยีนในสงักดั

- เพือ่ตดิตามประเมนิผล 19 โรง อยา่งนอ้ยโรงละ - ผลการประเมนิคณุภาพ
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 1 ครัง้ ภายในตามมาตรฐานการจัด
พัฒนาการศกึษา การศกึษาของโรงเรยีนใน
- เพือ่ประเมนิคณุภาพภายใน สงักดั อปท.
ของโรงเรยีนในสงักดั - ผลการประเมนิโครงการ

5 โครงการกจิกรรมเยาวชน  -เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมเยาวชน จัดกจิกรรมเยาวชนใน 20,000 20,000 20,000 -ผลการประเมนิภายใน
ใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้เีวที ร.ร.บา้นหนองเสีย้ว ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 80 คน ในสงักดั อปท.

6 โครงการพัฒนาคณุภาพวชิาการ  -เพือ่พัฒนาคณุภาพ จัดอบรมครแูละบคุลากร 4,000,000 4,000,000 5,000,000 -รอ้ยละความพงึพอใจ
โรงเรยีนในสงักดั ขา้ราชการครแูละบคุลากร ทางการศกึษาโรงเรยีน ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ทางการศกึษาเกีย่วกบัการ ในสงักดั 19 โรงเรยีน 
พัฒนาหลักสตูร และกระบวน
การเรยีนรูเ้ทคนคิการสอน
การวัดและประเมนิผล 
นวัตกรรมการเรยีนการสอน
การทดสอบความรู ้
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1 -3

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการพัฒนาการเปิดสอน - เพือ่พัฒนาการจัดเรยีนรว่ม  -พัฒนาหลักสตูรเรยีนร่วม 750,000 1,000,000 1,000,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี โรงเรยีนในสงักดัทีเ่ปิดสอน ปวช. 5 โรงเรยีน นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
(ปวช.) ควบคูใ่นโรงเรยีนมัธยม หลักสตูรประกาศนยีบัตร - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ศกึษา วชิาชพี

8 โครงการพัฒนาระบบดแูล  -เพือ่พัฒนาระบบการดแูล - โรงเรยีนในสงักดั 750,000 1,000,000 1,000,000 - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ชว่ยเหลอืนักเรยีน และชว่ยเหลอืแกน่ักเรยีน จํานวน 19 โรงเรยีน ของนักเรยีนในสงักดั

ของโรงเรยีนในสงักดัให ้
มคีวามรูใ้นการดแูลและ
ป้องกนัตนเองใหห้า่งไกล
ยาเสพตดิ

9 โครงการพัฒนาและสง่เสรมิการ - เพือ่เสรมิสรา้งการบรหิาร -โรงเรยีนในสงักดั 750,000 1,000,000 1,000,000 - ผลการประเมนิภายใน
บรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นร่วมโดย จัดการและการมสีว่นรว่ม จํานวน 19 โรงเรยีน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ในการบรหิารสถานศกึษาแก่ ในสงักดั อปท.

คณะกรรมการสถานศกึษา
คณะกรรมการนักเรยีน ครู
ผูป้กครอง และชมุชน
 - เพือ่พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการสถานศกึษา

10 โครงการพัฒนามาตรฐานการ  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ -จัดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 750,000 1,000,000 1,000,000 -ผลการประเมนิภายใน
ศกึษาโรงเรยีนในสงักดั จัดการศกึษาของโรงเรยีน ทางการเรยีนของนักเรยีน -ผลการประเมนิภายนอก

ในสงักดัใหผ้า่นมาตรฐาน ชัน้ ป.1-ม.6
เกณฑก์ารประเมนิดา้นการ -ประเมนิคณุภาพภายใน
ประกนัคณุภาพภายในและ โรงเรยีนในสงักดั 19 โรง
ประกนัคณุภาพนอก -จัดอบรมการพัฒนา

มาตรฐานโรงเรยีน
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11 โครงการจา้งเหมาบรกิารครชูว่ยสอน  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ -จา้งครชูว่ยสอน ครู -รอ้ยละของประสทิธภิาพ
ครสูนับสนุนการสอน ครชูาวตา่ง จัดการเรยีนการสอนแก่ สนับสนุน ครตูา่งประเทศ การทํางานของครชูว่ยสอน
ประเทศ คนงาน และรถรับ-สง่ นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั และพนักงานขบัรถรับ-สง่ สนับสนุนการสอนและคนงาน
นักเรยีน ในสาขาวชิาทีข่าดแคลน นักเรยีน รวม 19 โรง ดงันี้ - รอ้ยละของความพงึพอใจ

 -เพือ่ใหบ้รกิารการเดนิทาง - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 1,508,194 1,657,000 1,657,600 ของนักเรยีนทีม่ตีอ่การ
มาเรยีนแกน่ักเรยีน - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 1,446,000 1,735,000 1,735,600 บรกิารรถรับ-สง่นักเรยีน

- ร.ร. บา้นคขูาดฯ 1,246,800 1,600,000 1,600,200
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 282,000 551,500 551,500
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 208,800 490,500 490,500
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 1,430,400 1,599,500 1,599,600, , , , , ,
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 835,200 551,500 551,500
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 686,400 551,500 551,500
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 282,200 551,500 551,500
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 2,221,200 2,422,170 2,422,800
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 386,400 551,000 551,500
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 2,534,400 2,613,000 2,613,400
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 4,920,000 4,539,000 4,539,600
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 490,800 1,027,000 1,027,900
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 1,312,800 1,313,700 1,313,700
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 104,400 490,600 490,600
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 1,670,400 1,824,500 1,824,500
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 1,190,400 1,374,000 1,374,700
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 177,600 456,000 456,200

12 โครงการวัดผลสมัฤทธิท์างการ  -เพือ่วัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน นักเรยีนในสงักดั จํานวน 500,000 500,000 500,000 -ผลการวัดผลสมัฤทธิ์
เรยีนของโรงเรยีนในสงักดัองค์ ในระดับทอ้งถิน่และระดับ 4,000 คน ทางการเรยีน
การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ ประเทศของโรงเรยีนในสงักดั

13 โครงการจัดซือ้โตะ๊เกา้อีน้ักเรยีน เพือ่จัดหาโตะ๊พรอ้มเกา้อี้ จัดหาโตะ๊-เกา้อีน้ักเรยีน 1,590,000 -                -                - ผลการประเมนิภายใน
สําหรับนักเรยีนโรงเรยีนใน จํานวน 580 ชดุ มอบให ้ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
สงักดัใหเ้พยีงพอกบันักเรยีน โรงเรยีนในสงักดัดงันี้ ในสงักดั อปท.

-ร.ร.บา้นคขูาด
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม
- ร.ร. สชีมพศูกึษา

14 โครงการสง่เสรมิการศกึษา เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัดการ - จัดทําสือ่ นวัตกรรม และ 40,000,000 45,000,000 50,000,000 -รอ้ยละความพงึพอใจของ
ศกึษาทัง้ในและนอกระบบให ้ เทคโนโลยทีางการศกึษา ผูไ้ดร้ับสือ่
ประชาชนทกุชว่งวัยไดเ้รยีนรู ้ - พัฒนาการจัดการเรยีน
อยา่งตอ่เนือ่ง การสอน

15 โครงการปัจจัยพืน้ฐานนักเรยีน  -เพือ่จัดหาอาหารกลางวัน นักเรยีนในสงักดั 17 โรง - ผลการประเมนิภายใน
ใหก้บันักเรยีนระดบั ม.1-3 - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 1,050,000 1,200,000 1,200,000 ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ในโรงเรยีนทีจ่ัดการเรยีน - ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 566,000 180,000 180,000 ในสงักดั อปท.
การสอนในชว่งชัน้ 3-4 - ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 554,000 175,000 175,000ุ , , ,

- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 685,040 250,000 250,000
- ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 730,320 275,000 275,000
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 807,400 200,000 200,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 585,200 175,000 175,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 752,960 290,000 290,000
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 460,400 175,000 175,000
- ร.ร. โนนหัันวทิยายน 942,040 425,000 425,000
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 1,244,160 625,000 625,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 628,400 175,000 175,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 690,880 275,000 275,000
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 692,160 175,000 175,000
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 705,776 250,000 250,000
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 606,560 175,000 175,000
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 606,560 175,000 175,000

16 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่จัดอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรยีนโรงเรยีน - ผลการประเมนิภายใน
นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั นักเรยีนระดบัอนุบาลและ ในสงักดั 2 โรง ดงันี้ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ชัน้ ป.1-6 ของโรงเรยีนใน โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้วฯ 936,000 900,000 900,000 ในสงักดั อปท.
สงักดั ใหไ้ดร้ับอาหาร โรงเรยีนบา้นคขูาดฯ 1,030,000 1,200,000 1,200,000
กลางวันครบทกุคน

17 โครงการอาหารเสรมิ(นม) เพือ่จัดอาหารเสรมิ(นม) สําหรับ จัดนมสําหรับเป็นอาหาร - ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั นักเรยีนอนุบาลและ ป.1-6 เสรมิแกน่ักเรยีนโรงเรยีน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
โรงเรยีนในสงักดั ใหไ้ดร้ับสาร -ร.ร.บา้นหนองเสีย้วฯ 713,000       750,000      750,000      ในสงักดั อปท.
อาหารทีค่รบถว้นทกุคน -ร.ร.บา้นคขูาดฯ 515,000       540,000      540,000      

18 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี เพือ่จัดหาหนังสอืเรยีนให ้ -จัดซือ้หนังสอืเรยีนให ้ -นักเรยีนไดร้ับหนังสอืเรยีน
(1) จัดหาหนังสอืเรยีน แกน่ักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั ครบ 100%

ตามนโยบายรัฐบาลเรยีนฟรี 19 โรง ดงันี้
15 ปีโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 103,800       103,800      103,800      

- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 139,000       139,000      139,000      
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 2,283,000   2,283,000   2,283,000   
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 121,000       121,000      121,000      
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 356,400       356,400      356,400      , , ,
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 337,600       337,600      337,600      
- ร.ร.พระธาตขุามแกน่ฯ 110,700       110,700      110,700      
- ร.ร.ซาํสงูพทิยาคม 408,700       408,700      408,700      
- ร.ร.พวูัดพทิยาคม 109,500       109,500      109,500      
- ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 382,800       382,800      382,800      
- ร.ร.โคกสงูประชาสรรพ์ 85,000         85,000       85,000        
- ร.ร.โนนหันวทิยายน 809,200       809,200      809,200      
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 1,224,400   1,224,400   1,224,400   
- ร.ร.มัธยมหนองเขยีด 161,000       161,000      161,000      
- ร.ร.พระยนืวทิยาคาร 328,800       328,800      328,800      
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 192,700       192,700      192,700      
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 309,400       309,400      309,400      
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 145,300       145,300      145,300      
- ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 147,100       147,100      147,100      

(2) จัดหาเครือ่งแบบนักเรยีน เพือ่จัดหาเครือ่งแบบนักเรยีน -จัดซือ้เครือ่งแบบนักเรยีน -นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั
มอบใหแ้กน่ักเรยีนโรงเรยีน มอบใหน้ักเรยีนโรงเรยีน ไดร้ับเครือ่งแบบนักเรยีนครบ
ในสงักดัตามนโยบายรัฐบาล ในสงักดั 19 โรง ดงันี้ 100%
เรยีนฟร ี15 ปีโดยไมเ่สยี - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 118,900       118,900      118,900      
คา่ใชจ้่าย - ร.ร. บา้นคขูาดฯ 150,000       150,000      150,000      

- ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 1,550,500   1,550,500   1,550,500   
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 78,100         78,100       78,100        

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 237,000       237,000      237,000      
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 256,200       256,200      256,200      
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 74,900         74,900       74,900        
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 74,900         74,900       74,900        
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 81,000         81,000       81,000        

(2) จัดหาเครือ่งแบบนักเรยีน - ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 267,400       267,400      267,400      
(ตอ่) - ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 57,100         57,100       57,100        

- ร.ร. โนนหันวทิยายน 520,200       520,200      520,200      
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 809,500       809,500      809,500      
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 119,600       119,600      119,600      
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 237,600       237,600      237,600      
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 134,900       134,900      134,900      ู , , ,
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 221,500       221,500      221,500      
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 113,200       113,200      113,200      
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 113,200       113,200      113,200      

(3) จัดหาอปุกรณ์การเรยีน เพือ่จัดหาอปุกรณ์การเรยีน -จัดซือ้อปุกรณ์การเรยีน -นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั
สําหรับนักเรยีนโรงเรยีนใน มอบใหน้ักเรยีนโรงเรยีน ไดร้ับอปุกรณ์การเรยีนครบ
สงักดัตามนโยบายรัฐบาล ในสงักดั 19 โรง ดงันี้ 100%
เรยีนฟร ี15 ปีโดยไมเ่สยี - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 106,500       106,500      106,500      
คา่ใชจ้่าย - ร.ร. บา้นคขูาดฯ 143,300       143,300      143,300      

- ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 1,437,100   1,437,100   1,437,100   
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 72,300         72,300       72,300        
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 219,900       219,900      219,900      
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 237,800       237,800      237,800      
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 69,500         69,500       69,500        
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 265,000       265,000      265,000      
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 75,200         75,200       75,200        
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 248,000       248,000      248,000      
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 52,900         52,900       52,900        
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 482,000       482,000      482,000      
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 749,900       749,900      749,900      
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 111,000       111,000      111,000      
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 220,500       220,500      220,500      

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 125,100       125,100      125,100      
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 205,500       205,500      205,500      
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 105,000       105,000      105,000      
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 105,000       105,000      105,000      

19 โครงการจัดหาวัสด ุสือ่ อปุกรณ์  -เพือ่จัดหาวัสด ุสือ่ อปุกรณ์ -จัดซือ้วัสด ุสือ่ อปุกรณ์ 620,000       - ผลการประเมนิภายใน
การเรยีนการสอน ประกอบการจัดการเรยีน ใชใ้นการจัดการเรยีน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

การสอนของครแูละบคุลากร การสอนทกุกลุม่สาระของ ในสงักดั อปท.
ทางการศกึษาของโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั ดงันี้
ในสงักดัใหเ้พยีงพอตอ่การ - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว
จัดการเรยีนการสอน - ร.ร. บา้นคขูาดฯู
 -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้น - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม
การจัดการเรยีนการสอนของ - ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา
โรงเรยีนในสงักดั - ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ

- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์
- ร.ร. โนนหันวทิยายน
- ร.ร. สชีมพศูกึษา
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม

20 โครงการบรหิารจัดการโดยใช ้ เพือ่พัฒนาและสง่เสรมิใหโ้รงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท. 7,000,000   - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนเป็นฐาน (SBMLD) ในสงักดั อปท.เป็นฐานในการ ทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

พัฒนาทอ้งถิน่ดว้ยการจัดการ และมผีลงานผา่นตามเกณฑ์ ในสงักดั อปท.
ศกึษาในระบบการศกึษานอก ที ่คคก.กําหนด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั
ใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ

21 โครงการพัฒนาทรัพยากร - เพือ่พัฒนาทรัพยากรและ 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 105,000       120,000 140,000 ผลการประเมนิภายใน
และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การ  - พัฒนา ปรับปรุงใหม้อีาคาร ตามมาตรฐานของ
การจัดการศกึษา จัดการศกึษา    เรยีนอาคารประกอบหอ้งเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 -เพือ่จัดบรรยากาศใหเ้อือ้ตอ่    พเิศษ วัสดคุรุภัณฑเ์พยีงพอ

การเรยีนการสอน - จัดหาสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศการเรยนการสอน  จดหาสอเทคโนโลยสารสนเทศ  

 -เพือ่พัฒนาทรัพยากรและ    และนวัตกรรมทีเ่หมาะสมตอ่

สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา    การจัดการศกึษา

 -เพือ่ปรับปรุงพัฒนาหอ้งเรยีน  - พัฒนา ปรับปรุงใหม้สีภาพแวด

สขุศกึษาพลานามัยและเรอืน    ลอ้มพืน้ทีส่เีขยีว และแหลง่

เพาะชาํ    เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การจัดการ

 -เพือ่ปรับปรุงสนามกฬีา    ศกึษาโดยเฉพาะสวนป่าโรงเรยีน

ภมูทิัศน ์รอบโรงเรยีน
 - เพือ่ปรับปรุงอาคารสถานที่ 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์รฯี 214,000         214,000         214,000         ผลการประเมนิภายใน
 หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้งกลุม่  - จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ในการ ตามมาตรฐานของ
สาระการเรยีนรู ้ฯลฯ ใหเ้อือ้    ปรับปรุงและพัฒนาดังตอ่ไปนี้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ตอ่การจัดการศกึษา    1.ปรับปรุงบรรยากาศทางกายภาพ
 - เพือ่จัดซือ้/จัดทํา/จัดหาสือ่    2.ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอ้ม
วัสด ุครุภัณฑ ์สือ่ธรรมชาติ    3.ปรับปรุงพัฒนาหอ้งนํ้าหอ้งสว้ม
สือ่เทคโนโลย ีสารสนเทศ    4.ปลกูป่าลดปัญหาโลกรอ้น
นวัตกรรม ทีเ่หมาะสมตอ่การ    5.จัดทําอทุยานการศกึษา
จัดการศกึษา  - พัฒนาหอ้งศนูยก์ารเรยีน
 - เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  - ปรับปรุงหอ้งสขุศกึษาและ
 และแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่    พลานามัย
การจัดการศกึษา  - ปรับปรุงหอ้งนาฏศลิป์
 - เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีส่เีขยีว  - จัดซือ้ จัดหา และจา่ยคา่
ปลกูสวนป่าแหลง่อาหาร    สาธารณูปโภค
 - เพือ่ระดมงบประมาณและ    2.คา่นํ้าประปา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ทรัพยากรจากหน่วยงานตน้    3.คา่โทรศัพท์
สงักดั ภาคเอกชน    4.คา่บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
ผูป้กครอง และชมุชน เพือ่    5.คา่ไปรษณียากร
การจัดการศกึษา  - จัดซือ้ จัดหาวัสดอุปุกรณ์
 - พัฒนาแผนการบรหิารอาคาร    สํานักงาน
สถานทีท่ีส่ามารถใหบ้รกิารได ้

21 โครงการพัฒนาทรัพยากร อยา่งมคีณุภาพ 3.โรงเรยีนนาง ิว้วทิยาสรรค ์ 80,000         80,000 80,000 ผลการประเมนิภายใน
และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่  - พัฒนาสารสนเทศเกีย่วกบั  - ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล ตามมาตรฐานของ
การจัดการศกึษา (ตอ่) อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวด    วอลเลยบ์อล ตระกรอ้พัฒนา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

ลอ้มอยา่งรอบดา้น    สวนหยอ่ม และภมูทิัศนโ์รงเรยีน
-เพือ่สนับสนนการทําสือ่การ เพอสนบสนุนการทาสอการ
เรยีนการสอนของครู 4.โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 470,000       517,000 568,700 ผลการประเมนิภายใน
 -เพือ่พัฒนาระบบเทคโนโลยี  - พัฒนาทรัพยากรและสภาพ ตามมาตรฐานของ
สารสนเทศของโรงเรยีน    แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การจัดการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 -เพือ่พัฒนาระบบเทคโนโลยี    ศกึษารวม30 รายการ
นวัตกรรมทางการศกึษาของ
โรงเรยีน 5.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 100,000       120,000 130,000 ผลการประเมนิภายใน
 -เพือ่สนับสนุนการดแูลรักษา  - พัฒนาทรัพยากรและสภาพ ตามมาตรฐานของ
บํารุงอาคารเรยีนอาคาร    แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การจัดการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ประกอบใหม้สีภาพสมบรูณ์    ศกึษา
 -เพือ่สนับสนุนการดแูลรักษา
บํารุงสภาพแวดลอ้มใหม้สีภาพ 6.โรงเรยีนพระยนื 1,025,000   1,205,000 1,305,000 ผลการประเมนิภายใน
สมบรูณ์ตลอดเวลา  - กจิกรรมพัฒนาแหลง่เรยีนรูส้ ือ่ ตามมาตรฐานของ
 -เพือ่สนับสนุนใหน้ักเรยีนมี    นวัตกรรมการเรยีนการสอน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
กจิกรรมเพือ่ฝึกฝนการปฏบิัติ    สําหรับนักเรยีนทกุระดับชัน้
งานดา้นธรุกจิและรูจ้ักการออม  - คา่อนิเตอรเ์นตใชใ้นกจิการ
 -เพือ่พัฒนาปรับปรุงสภาพหอ้ง    ของโรงเรยีน
สมดุใหม้คีวามสวยงาม  - คา่ตอบแทนรายชัว่โมง

 - คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ 
   และเชา่ทีพ่ัก
 - คา่วัสดคุรุภัณฑค์อมพวิเตอร์
 - คา่สาธารณูปโภคของสถานศกึษา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

 - คา่วัสดใุชใ้นการจัดการเรยีน
   การสอน
 - คา่วัสดใุชใ้นการบรหิารจัดการ
   การศกึษา
 - คา่ไปรษณียแ์ละสือ่สาร
   โทรคมนาคม

21 โครงการพัฒนาทรัพยากร 7.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ฯ 15,500         15500 15500 ผลการประเมนิภายใน
และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่  - ปรับปรุงเรอืนเพาะชาํและจัดหา/ ตามมาตรฐานของ
การจัดการศกึษา (ตอ่)   จัดซือ้พันธุไ์มด้อก ไมป้ระดับ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

   พชืสมนุไพร ใชเ้ป็นสือ่ธรรมชาติ
ใหน้ักเรยีนทกคน 1ครัง้/ปี  ใหนกเรยนทกุคน 1ครง/ป

 - จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่ใช ้
   ในภารกจิกลุม่สาระสงัคมฯ, 
   ภาษาตา่งประเทศและหอ้งสมดุ 
   จํานวน 3 เครือ่ง
 - จัดซือ้เครือ่งมัลตมิเิดยีโปรเจค
   เตอร ์ใชใ้นภารกจิหอ้งสมดุ หอ้ง
   ภาษาตา่งประเทศจํานวน 2 เครือ่ง
 - จัดทําสวนหยอ่ม ภายในโรงเรยีน
   จํานวน 2 ที่
 - ตอ่เตมิรัว้บรเิวณประตหูนา้โรงเรยีน
 - ระดมงบประมาณหรอืทรัพยากร
   จากผูป้กครองชมุชนเพือ่ปลกู
   สวนป่า  เชน่ ตน้ยางนา 
  กลว้ย ไผ่ หวาย เชือ้เห็ดป่า 
  ผักหวาน ฯลฯ

8.โรงเรยีนโนนหนัฯ          250,000 500,000 600,000 ผลการประเมนิภายใน
 - ปรับปรุงแหลง่เรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
   และภมูทิัศน ์12 แหลง่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - ซอ่มแซมอาคาร 6 จดุ

9.โรงเรยีนหนองโนประชาส 1,000,000   2,000,000 2,000,000 ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

 - เพือ่จัดหาวัสดสุํานักงาน ตามมาตรฐานของ
 - มวีัสดกุารเรยีนการสอนพรอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   สําหรับกจิกรรมการเรยีนการสอน
 - มรีะบบสารสนเทศทีพ่รอ้มสําหรับ
   การใชง้าน
 - มหีอ้งสมดุทีส่ามารถใชใ้นการ
   คน้ควา้ทีส่มบรูณ์และสวยงาม

21 โครงการพัฒนาทรัพยากร 10.โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 5,000          8,000         8,000         ผลการประเมนิภายใน
และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่  - ปรับปรงุและจัดบรรยากาศ ตามมาตรฐานของ
การจัดการศกึษา (ตอ่)  ภายในหอ้งเรยีน 8 หอ้งเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

11.โรงเรยีนโคกสง 50 000 270 000 300 000 ผลการประเมนิภายใน11.โรงเรยนโคกสูง          50,000        270,000        300,000 ผลการประเมนภายใน
    ประชาสรรพ์ ตามมาตรฐานของ

 - พัฒนาหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิัติ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
    การ วัสด ุครุภัณฑ ์ใชใ้น
   การเรยีน การสอนและ
   การบรหิารจัดการดา้นการ
   ศกึษา
 - สง่เสรมิทรัพยากรเพือ่
   การศกึษา    
 - จัดหาสือ่ เทคโนโลย ี
   สารสนเทศ และนวัตกรรม  
 - ปรับปรุงภมูทิัศน ์สภาพ
   แวดลอ้มพืน้ทีส่เีขยีว แหลง่
   เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้

12.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 49,000         51,000       54,000        ผลการประเมนิภายใน
 - พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานของ
   นักเรยีน จํานวน 1 ระบบ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - พัฒนาระบบเครอืขา่ยไรส้าย
   และเวปไซด์

13.โรงเรยีนเมอืงพล 3,137,000   3,137,000   3,137,000   ผลการประเมนิภายใน
 - จัดหาวัสด ุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

  ทางการศกึษา 1 ฝ่าย  9 โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   กลุม่สาระฯ
 - ปรับปรุงภมูทิัศน ์สภาพ
   แวดลอ้มและสถานที่
   บรเิวณโรงเรยีน

21 โครงการพัฒนาทรัพยากร 14.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 200,000       200,000      200,000      ผลการประเมนิภายใน
และสภาพแวดลอ้มทเีออืตอ่ - ปรับปรุงหอ้งกลุม่สาระดังนี้ ตามมาตรฐานของ
การจัดการศกึษา (ตอ่)   1.สภาพแวดลอ้มและแหลง่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

   เรยีนรูท้ีเ่หมาะสม
2.สือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  2.สอและเทคโนโลยทเหมาะสม

15.โรงเรยีนบา้นคขูาด 257,000       260,000      262,000      ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
 - จัดระบบขอ้มลูสารสนเทศ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - จัดกจิกรรมเสยีงตามสาย
 - จัดทําวารสารของโรงเรยีน

16.โรงเรยีนมธัยมหนองเขี 80,000         100,000 100,000 ผลการประเมนิภายใน
 - ทกุกลุม่สาระการเรยีนรูม้แีหลง่ ตามมาตรฐานของ
   เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การจัดการเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   การสอน
 - พัฒนาทรัพยากรและสภาพแวด
   ลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การจัดการศกึษา

17.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 30,000         30,000       30,000        ผลการประเมนิภายใน
 - พัฒนาดา้นการบรกิารอาคาร ตามมาตรฐานของ
   สถานที่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - สารสนเทศเพือ่การจัดการบรกิาร
   อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม
   ครอบคลมุรอบดา้น เป็นปัจจบุัน

18.โรงเรยีนเปรมตณิสูลาน        109,000        119,000        131,000 ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- ครทูกุคนมสีือ่การเรยีนการสอน ตามมาตรฐานของ
- พัฒนาปรับปรงุระบบเครอืขา่ย โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   อนิเตอรเ์น็ต
- ปรับปรงุและพัฒนาหอ้ง
  ปฏบิัตกิารทางการศกึษา
- อาคารเรยีนอาคารประกอบ
  มสีภาพสมบรูณ์ตลอดเวลา

21 โครงการพัฒนาทรัพยากร - สภาพแวดลอ้มมสีภาพ
และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่   สมบรูณ์ตลอดเวลา
การจัดการศกึษา (ตอ่) - นักเรยีนทีส่นใจงานธรุกจิมี

  สถานทีป่ระกอบการฝึกฝน
- หอ้งสมดมสีภาพสวยงาม หองสมดุมสภาพสวยงาม
  น่าใชบ้รกิาร

22 โครงการพัฒนาหลักสตูรและ  - เพือ่พัฒนาหลักสตูรและ 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 205,000       360,000 400,000 ผลการประเมนิภายใน
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู ้  - มหีลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามมาตรฐานของ
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั เรยีนเป็นสําคญั    ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่ใหค้รผููส้อนมคีวามรู ้  - มรีายวชิาใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีน
และสามารถจัดกระบวนการ    ตามความสนใจอยา่งหลากหลาย
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั  - มกีารสง่เสรมิใหค้รูจัดทําแผน
 - เพือ่ใหค้รมูคีวามรูแ้ละ    การจัดการเรยีนรูท้ีต่อบสนอง
สามารถพัฒนาทักษะการคดิ    ความถนัดและความสามารถของ
ของผูเ้รยีนได ้    ผูเ้รยีน
 - เพือ่ปรับปรงุพัฒนาหลัก  - มกีารพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
สตูรสถานศกึษา   เรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนการสอน
 - เพือ่พัฒนาการจัดการเรยีน    ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้
การสอนของครู  - มกีารจัดระบบการบันทกึ การราย
 - เพือ่จัดกจิกรรมการสอนที่   งานผล และการสง่ตอ่ขอ้มลูของ
เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั    ผูเ้รยีน
 - เพือ่สง่เสรมิการทําสือ่การ - มรีะบบการนเิทศการเรยีนการสอน
ทําวจิัยในชัน้เรยีน    และนําผลไปปรับปรุงการสอน
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ัฒนา - มกีารนําแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา
ทักษะทีจ่ําเป็นตามหลักสตูร   ทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน
การจัดการเรยีนการสอนและ  - ดําเนนิการสง่เสรมิการวจิัยเพือ่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

มกีารพัฒนาเองอยา่งเต็ม    พัฒนาการเรยีนรู ้ตดิตามผล และ
ศกัยภาพ   ใชผ้ลเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ต็ม
 - เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการ    ศักยภาพ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน
 - เพือ่สง่เสรมิใหค้รูทกุคน 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 115,000       115,000      115,000      ผลการประเมนิภายใน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักสตูร  - ประชมุสมัมนาครูในการจัดทํา ตามมาตรฐานของ
สถานศกึษา    หลักสตูรการวัดผลประเมนิผล โรงเรยีนในสงักดั อปท.

22 โครงการพัฒนาหลักสตูรและ  - เพือ่สนับสนุนใหค้รูมคีวาม    และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ รูค้วามเขา้ใจการจัดทําแผน   ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั (ตอ่) การจัดการเรยีนรู ้  - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร

 - เพือ่สนับสนุนใหค้รูจัดหา  - ซือ้วัสดอุปุกรณ์ในการประชมุ
/จัดทํา สือ่วัสด สือ่เทคโนโลยี สมัมนาและพัฒนาหลักสตร/จดทา สอวสด ุสอเทคโนโลย   สมมนาและพฒนาหลกสตูร
อปุกรณ์ประกอบการสอน  - ซือ้วัสดอุปุกรณ์การวัดผล
 - เพือ่จัดทําขอ้มลูสารสนเทศ    ประเมนิผล
แหลง่เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั
หลักสตูรทอ้งถิน่ 3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 70,000         170,000 170,000
 - เพือ่สนับสนุนใหค้รูทกุคน  - พัฒนารูปแบบการสอนของครู
จัดทําวจิัยในชัน้เรยีน    ทัง้ 8 กลุม่สาระ
 - เพือ่นเิทศ กํากบั ตดิตาม  - จัดกจิกรรมการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
การนําหลักสตูรไปใชจ้ัดการ    เป็นสําคัญ ครู 30คน
เรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น  - ผลติสือ่ และทําวจิัยในชัน้เรยีน
สําคัญ
 - เพือ่ใหค้รูสามารถใชห้ลัก 4.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 100,000       120,000 130,000 ผลการประเมนิภายใน
สตูรพัฒนานักเรยีนไดอ้ยา่งมี  - พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการ ตามมาตรฐานของ
ประสทิธภิาพ    เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่ปรับปรุงหลักสตูรสถาน

ศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลัก 5.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 25,000         25,000 35,000 ผลการประเมนิภายใน
สตูรแกนกลางและทอ้งถิน่  - จัดทําและพัฒนาหลักสตูรสถาน ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่พัฒนาหลักสตูรการ    ศกึษาและหลักสตูรทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบั
ผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ 6.โรงเรยีนพระยนื 117,000       117,000 117,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่สง่เสรมิการจัดทําแผน  - จัดซือ้วัสดสุือ่และนวัตกรรมการ ตามมาตรฐานของ
การเรยีนการสอน    เรยีนการสอนเพิม่ผลสมัฤทธิท์าง โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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 - เพือ่พัฒนานวัตกรรมการ    การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  8 กลุม่สาระ
จัดการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีน   การเรยีนรู ้
การสอน
 - เพือ่จัดระบบการบันทกึ 7.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
การรายงาน  ขอ้มลูนักเรยีน  - อบรมครูทกุคนปรับปรุงหลักสตูร ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่พัฒนาระบบการนเิทศ    กลุม่สาระและหลักสตูรทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
การเรยีนการสอน    อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

22 โครงการพัฒนาหลักสตูรและ  - เพือ่พัฒนาและนําแหลง่เรยีน - ครูทกุคนจัดทําแผนการจัดการ
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ รูแ้ละภมูปิัญญาทอ้งถิน่   เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั (ตอ่)  - เพือ่สง่เสรมิการวจิัยในชัน้เรยีน    อยา่งนอ้ย 1รายวชิา/ภาคเรยีน

 - เพือ่สง่เสรมิพัฒนาครูและ  - ครูทกุคนจัดทําสือ่ประกอบการสอน
บคลากรทางการศกึษาใหม้ี อยา่งนอ้ย2 ชิน้/ภาคเรยีนบคุลากรทางการศกษาใหม   อยางนอย2 ชน/ภาคเรยน
ความรูใ้นการจัดทําหลักสตูร  - ครูทกุคนจัดทําวจิัยในชัน้เรยีน

   อยา่งนอ้ย 2 ชิน้/ภาคเรยีน
 - จัดทําขอ้มลูสารสนเทศแหลง่เรยีนรู ้
  ทีส่อดคลอ้งกบัหลักสตูร ปีละ1ครัง้
- นเิทศ ตดิตาม การนําหลักสตูรไป
  ในการเรยีนการสอน1ครัง/ภาคเรยีน

 - จัดซือ้เอกสารหลักฐานทางการ
   ศกึษา(แบบ ปพ.)ครบตามหลักสตูร

8.โรงเรยีนโนนหนั            20,000 20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
 - ทบทวนและจัดทําหลักสตูร ตามมาตรฐานของ
  ฉบับปรับปรุงทกุกลุม่สาระฯ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

9.โรงเรยีนมธัยมหนองเขยี -              10,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
- ปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษาให ้ ตามมาตรฐานของ
  ครบทกุกลุม่สาระ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- พัฒนากระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้
   ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

10.โรงเรยีนหนองโนประชาสร 8,000          10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

 - ครูสามารถใชห้ลักสตูรพัฒนา ตามมาตรฐานของ
   นักเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - ปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษา
   ใหส้อดคลอ้งกบัหลักสตูรแกนกลาง
   และทอ้งถิน่
 - หลักสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบั
   หลักสตูรแกนกลางและทอ้งถิน่

22 โครงการพัฒนาหลักสตูรและ 11.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 50,000         300,000 300,000 ผลการประเมนิภายใน
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้  - กจิกรรมสมัมนาการจัดทําแผน ตามมาตรฐานของ
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั (ตอ่)    การจัดการการเรยีนรูบ้รูณาการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - กจิกรรมสมัมนาการการจัดทํา
แผนการจัดการเรยีนร ้  แผนการจดการเรยนรู

 - กจิกรรมการนเิทศการเรยีน
   การสอนแบบมุง่สมัฤทธิ์
 - กจิกรรมมหกรรมการเรยีนรูจ้าก
   ภมูปิัญญาทอ้งถิน่
 - กจิกรรมประเมนิแผนการจัด
   การเรยีนรู ้
 - กจิกรรมประเมนิสือ่และนวัตกรรม
   ทางการศกึษา
 - กจิกรรมการประเมนิเคา้โครงวจิัย
   ในชัน้เรยีน
 - กจิกรรมพัฒนากลุม่สาระฯ

12.โรงเรยีนโคกสูงประชาส            5,000 6,000            7,000 ผลการประเมนิภายใน
 - พัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา ตามมาตรฐานของ
   และหลักสตูรทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - นเิทศภายใน

13.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 399,000       419,000 440,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสง่เสรมิประสทิธภิาพ ตามมาตรฐานของ
  การเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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  เป็นสําคัญ
 - กจิกรรมการสอนแบบโครงงาน
 - กจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนานวัต
 - กรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา
 - กจิกรรมพัฒนางานวจิัยเพือ่พัฒนา
   คณุภาพการศกึษา

22 โครงการพัฒนาหลักสตูรและ 14.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 60,000         60,000       60,000        ผลการประเมนิภายใน
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้  - มหีลักสตูรสถานศกึษาและหลัก ตามมาตรฐานของ
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั (ตอ่)    สตูรทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - มแีผนการจัดการเรยีนรูโ้ดย
เนน้ผเ้รยีนเป็นสําคัญ  เนนผูเรยนเปนสาคญ

- ครูไดร้ับการนเิทศการสอน
 - ครูนําแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา
   ทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน
 - ทําวจิัยในชัน้เรยีน
 - บันทกึ รายงานผลขอ้มลูนักเรยีน
   อยา่งเป็นระบบ

15.โรงเรยีนบา้นคขูาด 8,000          10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมอบรมพัฒนาการจัดทํา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   หลักสตูรสถานสถานศกึษา

23 โครงการสง่เสรมิคณุภาพ - เพือ่พัฒนาสภาพแวดลอ้ม 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 85,000         90,000 95,000 ผลการประเมนิภายใน
ผูเ้รยีน ทางกายภาพและการบรกิาร  - พัฒนาระบบดแูล ชว่ยเหลอืผูเ้รยีน ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่พัฒนาระบบดแูลชว่ย    อยา่งเขม้แข็งและทั่วถงึ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
เหลอืนักเรยีนใหเ้ขม้แข็ง  - จัดกจิกรรมสง่เสรมิและตอบสนอง
 - เพือ่พัฒนากจิกรรมสง่เสรมิ    ความสามารถทางวชิาการและ
คณุภาพนักเรยีน    ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน
 - เพือ่สง่เสรมิทักษะกระบวนการ  - เพือ่ใหม้กีารจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
ทางวชิาการโดย    และตอบสนองความสามารถพเิศษ
 - เพือ่พัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอื    และความถนัดของผูเ้รยีนใหเ้ต็ม
นักเรยีนของโรงเรยีนใหเ้ขม้แข็ง    ตามศักยภาพ
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และมปีระสทิธภิาพ  - จัดกจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมทีด่งีาม
 - เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนความ  - จัดกจิกรรมสง่เสรมิดา้นศลิปะ /
สามารถทางวชิาการ ความคดิ    ดนตร ี/นาฏศลิป์ / กฬีาและนันท-
สรา้งสรรคข์องของนักเรยีน    นาการ
 - เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนความถนัด  - จัดกจิกรรมสบืสานและสรา้งสรรค์

23 โครงการสง่เสรมิคณุภาพ ของนักเรยีนอยา่งเต็มศักยภาพ   วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิัญญา
ผูเ้รยีน(ตอ่)  - เพือ่ปลกูฝังคา่นยิม ขนบ    ทอ้งถิน่

ธรรมเนยีม ประเพณีทีด่งีาม  - จัดกจิกรรมสง่เสรมิความเป็น
ใหแ้กน่ักเรยีน    ประชาธปิไตย
 - เพือ่ปลกฝัง สํานกึรักความู
เป็นประชาธปิไตยใหน้ักเรยีน 2.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 50,000         124,000 124,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน  - อบรมครูประจําชัน้เรือ่งระบบดแูล ตามมาตรฐานของ
กจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร ี    ชว่ยเหลอืนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
นาฏศลิป์กฬีาและนันทนาการ  - กจิกรรม ปฐมนเิทศ รับนอ้ง
- เพือ่สง่เสรมิคณุภาพและยก    ปัจฉมินเิทศ
ระดับคณุภาพการศกึษาของ  - ตวิเขา้ O-net 
นักเรยีน  - สง่นักเรยีนเขา้ร่วมแขง่ขนัวชิาการ
- เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการ
สอบคัดเลอืกระดับอดุมศกึษา 3.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 15,000         17,000 19,000 ผลการประเมนิภายใน
- เพือ่สรา้งโอกาสทางการ  - กจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
ศกึษาและแบง่เบาภาระของ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ผูป้กครองนักเรยีน
-  เพือ่สง่เสรมิการสอนทีเ่นน้ 4.โรงเรยีนพระยนื 28,000         28,000 28,000 ผลการประเมนิภายใน
โครงงานทกุกลุม่สาระ  - กจิกรรมสง่เสรมิทักษะกระบวนการ ตามมาตรฐานของ
- เพือ่ใหน้ักเรยีนเขา้ใจตนเอง    ทางวชิาการ ดังนี้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ในดา้นความสนใจ ความถนัด     - กจิกรรมวันวทิยาศาสตร์
และความตอ้งการในการศกึษา     - กจิกรรมวันสนุทรภู่
ตอ่หรอืการออกไปประกอบ     - กจิกรรมวันครสิตม์าส
อาชพี     - กจิกรรมวันพอ่แหง่ชาติ
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมนีสิยัใฝ่รูร้ัก     - กจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ
การอา่นและการคน้ควา้สามารถ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเป็น 5.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
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คนด ีมคีณุธรรม รูจ้ักคดิวเิคราะห์  - นักเรยีนทกุคนไดร้ับการดแูล ตามมาตรฐานของ
สงัเคราะหม์ทีักษะการดํารงชวีติ    ชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่งตลอดปี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ในสงัคมยคุใหม ่ใชเ้ทคโนโลยี    การศกึษา
สารสนเทศและการสือ่สาร  - กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดแทรก
เพือ่การเรยีนรู ้สรา้งงาน สรา้ง    ทักษะ การคดิ 
อาชพี สามารถนําเสนอผลงาน  - กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนทีห่ลากหลาย
ไดอ้ยา่งสรา้งสรรคส์บืสาน    เพือ่ใหน้ักเรยีนเลอืกเรยีนตามความ

23 โครงการสง่เสรมิคณุภาพ วัฒนธรรมไทย และมั่นใจใน   ถนัดตลอดปีการศกึษา
ผูเ้รยีน (ตอ่) ตนเอง  - เขา้ร่วมงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา

 - เพือ่สง่เสรมิและตอบสนอง    และทอดกฐนิร่วมกบัชมุชน
ความสามารถทางวชิาการและ  - กจิกรรมเลอืกตัง้คณะกรรมการ
ความคดิสรา้งสรรคข์องผเ้รยีน นักเรยีนความคดสรางสรรคของผูเรยน   นกเรยน
 - เพือ่สง่เสรมิและตอบสนอง  - กจิกรรมแขง่ขนักฬืาภายใน
ความสามารถพเิศษและความถนัด  - กจิกรรมแขง่ขนัศลิปะ ดนตรี
ของผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศักยภาพ    นาฎศลิป์ และนันทนาการ
 - เพือ่สบืสานและสรา้งสรรค ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ 6.โรงเรยีนโนนหนั 100,000       200,000      200,000      ผลการประเมนิภายใน
ปัญญาไทย  - กจิกรรมพัฒนาคณุภาพนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่พัฒนาระบบดแูล โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนอยา่งเขม้แข็ง
และทั่วถงึ 7.โรงเรยีนมธัยมหนองเขยี 50,000         270,000 300,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี  - กจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพและยก ตามมาตรฐานของ
ตอ่อาชพีทํานา    ระดับคณุภาพการศกึษาของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่สง่เสรมิการทํางานเป็น  - กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มในการ
หมูค่ณะ    สอบคัดเลอืกระดับอดุมศกึษา
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามเสยี  - กจิกรรมการสรา้งโอกาสทางการ
สละ    ศกึษาและแบง่เบาภาระของ
 -เพือ่สนับสนุนนักเรยีนทีม่ี    ผูป้กครองนักเรยีน
ความสามารถพเิศษใหไ้ด ้  - กจิกรรมการสง่เสรมิการสอนทีเ่นน้
พัฒนาตนเองตามความถนัด    โครงงานทกุกลุม่สาระ
 -เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บั  - นักเรยีนเขา้ใจตนเองในดา้นความ
นักเรยีนใหมใ่หส้ามารถปรับตัว    สนใจ ความถนัด และความตอ้งการ
เขา้กบับรบิทของโรงเรยีนได ้    ในการศกึษาตอ่หรอืประกอบอาชพี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

 -เพือ่จัดกจิกรรมเสรมิสรา้ง  - จัดนทิรรศการแสดงผลงานของครู
กําลังใจใหก้บันักเรยีนทีก่ําลัง    และนักเรยีน
จบการศกึษา
 -เพือ่ใหน้ักเรยีนมโีอกาสรับ 8.โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค์ 549,000       550,000 550,000 ผลการประเมนิภายใน
ทราบ รับรูแ้นวทาง ชอ่งทาง  - กจิกรรมดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
ในกาศกึษาตอ่ตามความสนใจ  - กจิกรรมปรับพืน้ฐานความรูข้อง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
และความตอ้งการของตนเอง    นักเรยีนทีเ่ขา้ศกึษาใหม่

23 โครงการสง่เสรมิคณุภาพ  - กจิกรรมการศกึษาแหลง่เรยีนรู ้
ผูเ้รยีน (ตอ่)    ภายนอก

 - กจิกรรมแกไ้ขปัญหานักเรยีน
   อา่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ด ้
- จัดเวทแีสดงผลงานของนักเรยีน จดเวทแสดงผลงานของนกเรยน
 - กจิกรรมวันสําคัญ

9.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิย 60,000         72,000       86,400        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมการเรยีนการสอน ตามมาตรฐานของ
   ลกูเสอื-เนตรนารี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมอบรมนายหมู่
 - กจิกรรมชมุนุม
 - กจิกรรมยวุรักษ์
 - กจิกรรม รด.
 - กจิกรรมปัจฉมินเิทศ
 - กจิกรรมวันไวค้รู
 - กจิกรรมวันสําคัญของชาต ิ
   ศาสนา และวัฒนธรรม
 - กจิกรรมมุง่สูร่ั่วมหาวทิยาลัย
 - กจิกรรมการเรยีนคูข่นาน

10.โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 11,000         15,000       15,000        ผลการประเมนิภายใน
 - แนะแนวทางการศกึษาตอ่ใหก้บั ตามมาตรฐานของ
   นักเรยีนในชัน้ ป.6และม.3 โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - จัดเก็บขอ้มลูตามสภาพจรงิของ
   นักเรยีนในโรงเรยีน
 - ปฐมนเิทศนักเรยีน ม.1 และ ม.4

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

 - ปัจฉมินเิทศนักเรยีนม.3 และ ม.6

11.โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์          44,000 50,000          60,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิและตอบสนอง ตามมาตรฐานของ
   ความสามารถทางวชิาการและ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ความคดิสรา้งสรรค์
 - กจิกรรมแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ

23 โครงการสง่เสรมิคณุภาพ  - จัดนทิรรศการผลงานนักเรยีน 
ผูเ้รยีน (ตอ่)  - กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมทีด่งีาม

12.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 1,619,800   1,700,000 1,785,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นเลศิ ตามมาตรฐานของ กจกรรมสงเสรมความเปนเลศ ตามมาตรฐานของ
   ทางวชิาการ(กลุม่สาระฯ) โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 -กจิกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ
 -กจิกรรมคา่ยเยาวชนนักเขยีนเพือ่
  การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
 -กจิกรรมคา่ยวทิย-์คณติ
 -กจิกรรมแขง่ขนัทักษะคณติศาสตร์
 -กจิกรรมพัฒนาผลสมัฤทธิ์
 -กจิกรรมเรยีนรูก้บัครูภมูปิัญญา
  ทอ้งถนิ
 -กจิกรรมแขง่ขนัทักษะคอมพวิเตอร์
 -กจิกรรมหลักสตูรระยะสัน้ 108อาชพี

 -กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นเลศิทาง
  วชิาการทอ้งถิน่
 -กจิกรรมเร่งเสรมิเตมิฝัน ม.4 - ม.6
 -กจิกรรมคา่ยวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ
 -คลนิคิอัจฉรยิภาพ
 -คา่ยโยธวาทติ
 -กจิกรรมกฬีาภายใน
 -คา่ยนักกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ
 -คา่ยลกูเสอื เนตรนารแีละยวุกาชาด
 -กจิกรรมเขา้คา่ยพัฒนาคณุธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

 -กองลกูเสอืเกยีรตยิศ
 -กจิกรรมTo Be Number One
 -กจิกรรมทัศนศกึษา
13.โรงเรยีนเมอืงพล 350,000       350,000      350,000      ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมวชิาการสูก่ารปฏบิัติ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นเลศิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ทางดา้นวชิาการ

23 โครงการสง่เสรมิคณุภาพ 14.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 100,000       100,000      100,000      ผลการประเมนิภายใน
ผูเ้รยีน (ตอ่) - มรีะบบดแูลชว้ยเหลอืนักเรยีน ตามมาตรฐานของ

  อยา่งเขม้แข็งและทั่วถงึ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสง่เสรมิความสามารถ
  ทางดา้นวชิาการและความคดิ
  สรา้งสรรค์
- กจิกรรมสง่เสรมิและตอบสนอง

   ความถนัดของผูเ้รยีน
 - กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมทีด่งีาม
   สบืสานและสรา้งสรรคว์ัฒนธรรม
   ประเพณีภมูปิัญญาไทย
 - กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย
 - มกีจิกรรมสง่เสรมิศลิปะ/ดนตรี
   นาฎศลิป์/กฬีาและนันทนาการ
15.โรงเรยีนบา้นคขูาด 30,000         38,000 40,000 ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมพัฒนาระบบดแูล โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ชว่ยเหลอืนักเรยีน
 - กจิกรรมโรงเรยีนเพือ่นเด็ก
 - กจิกรรมพัฒนาอัจฉรยิะภาพ
   นักเรยีนทกุกลุม่สาระ

     - กจิกรรมเกยีวขา้วชว่ยเหลอื
  ชาวนาไทย

  
16.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 342,000       6,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพผูเ้รยีน ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

  
17.โรงเรยีนเปรมตณิสูลาน 54,000         59,000 65,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมินักเรยีนทีม่คีวาม ตามมาตรฐานของ
   สามารถพเิศษ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

      - กจิกรรมปฐมนเิทศ
 - กจิกรรมปัจฉมินเิทศ
 - กจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่

24 โครงการพัฒนาระบบการ - เพือ่พัฒนาระบบการประกนั 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 15,000         20,000 25,000 ผลการประเมนิภายใน
ประกนัคณุภาพภายใน คณุภาพภายใน  - มกีารจัดระบบบรหิารและ ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่การจัดทําเอกสารใน    สารสนเทศ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ระบบประกนัคณุภาพภายในป็น  - มกีารพัฒนามาตรฐานการศกึษา
ไปอยา่งมรีะบบ - มกีารจัดทําแผนพัฒนาคณภาพไปอยางมระบบ  มการจดทาแผนพฒนาคณุภาพ
 - เพือ่ใหม้รีะบบประกนัคณุภาพ    การศกึษา
ภายในเป็นปัจจบุัน สามารถ  - ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุ
รายงานและตรวจสอบได ้    ภาพการศกึษา
 - เพือ่ใหม้กีารนเิทศการจัด  - มกีารตรวจสอบและทบทวน
การเรยีนการสอนและพัฒนา    คณุภาพการศกึษา
ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  - มกีารประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายในเพือ่สง่เสรมิใหก้ารจัด  - มกีารรายงานคณุภาพการศกึษา
กจิกรรรมการเรยีนการสอนที่    ประจําปี
เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ  - มกีารผดงุระบบประกนัคณุภาพ
–เพอืจัดระบบการบรหิารงาน   การศกึษา

ประกนัคณุภาพการศกึษา
และสารสนเทศของโรงเรยีน 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 15,000         15,000       15,000        ผลการประเมนิภายใน
ใหม้คีณุภาพตามมาตรฐาน  - จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ในการดําเนนิ ตามมาตรฐานของ
การศกึษาของทอ้งถิน่     งานในดา้นตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
–เพอืนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ     - จัดทําสารเสนเทศ

ประเมนิผลการดําเนนิงาน      - การปฏบิัตหินา้ทีข่องบคุลากร
อยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง        ในโรงเรยีน
 -เพือ่ตดิตามผลการดําเนนิงาน      - จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการ
โครงการของโรงเรยีนใหเ้ป็น        ศกึษา
ระบบและมปีระสทิธภิาพ      - จัดทํารายงานคณุภาพการ

       ศกึษาประจําปี
     - จัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

      - จัดทําแผนกลยทุธ์
     - จัดทําคูม่อืครู
     - ประชมุเชงิปฏบิัตกิารบคุลากร

3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 100,000       100,000 100,000 ผลการประเมนิภายใน
 - อบรมเชงิปฏบิัตกิารงานประกนั ตามมาตรฐานของ
   คณุภาพภายใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

24 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายใน (ตอ่) 4.โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 10,000         11,000 12,000 ผลการประเมนิภายใน

 - จัดทําเอกสาร และจัดซือ้วัสดุ ตามมาตรฐานของ
   รองรับการประเมนิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

5.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 4,000          4,500 5,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมพัฒนาระบบการประกนั ตามมาตรฐานของ

6.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 5,000              6,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดนเิทศการเรยีนการสอน ตามมาตรฐานของ
 - พัฒนาระบบประกนัคณุภาพภายใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   สภานศกึษา

7.โรงเรยีนพระยนื 5,000          5,000 5,000 ผลการประเมนิภายใน
 - มรีะบบประกนัคณุภาพการศกึษา ตามมาตรฐานของ
   ทัง้ภายในและภายนอก โรงเรยีนในสงักดั อปท.

8.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
 – จัดประชมุใหค้รูทกุคนมคีวามรู ้ ตามมาตรฐานของ
   ความเขา้ใจและมสีว่นร่วมในการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   วางแผนดําเนนิงานประกนัคณุภาพ
   ภายใน
 – ทําขอ้มลูสารสนเทศทเีกยีวขอ้ง

   กบัการประกนัคณุภาพภายใน
 – นเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิ

   ผลและรายงานผลการดําเนนิงาน
   ตอ่ตน้สงักดัและเผยแพร่ตอ่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

   สาธารณชน

9.โรงเรยีนโนนหนั 20,000         20,000       20,000        ผลการประเมนิภายใน
 - จัดทําและ เผยแพร่  SAR 1 ครัง้ ตามมาตรฐานของ
 - ครูเขา้ใจและจัดทําระบบประกนั โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ภายใน สถานศกึษา

24 โครงการพัฒนาระบบการ 10.โรงเรยีนมธัยมหนองเขี 10,000         20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
ประกนัคณุภาพภายใน (ตอ่)  - จัดทําสารสนเทศของโรงเรยีนให ้ ตามมาตรฐานของ

   สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - พัฒนาระบบประกนัคณุภาพ
  สถานศกึษา

11.โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 11,000         11,000 11,000 ผลการประเมนิภายใน
 - มกีารตดิตามผลการดําเนนิงาน ตามมาตรฐานของ
   ภายในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

12.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 50,000         50,000 50,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมการสมัมนาการจัดทําแผน ตามมาตรฐานของ
   พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมการสมัมนาทบทวนSAR

 - กจิกรรมประเมนิออนไลน์

13.โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 10,000         30,000       30,000        ผลการประเมนิภายใน
 - มรีะบบประกนัคณุภาพภายใน ตามมาตรฐานของ
   สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  
14.โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์          10,000 11,000          12,000 ผลการประเมนิภายใน
 - พัฒนาระบบประกนัคณุภาพ ตามมาตรฐานของ
   การศกึษาในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ
 - ประเมนิคณุภาพการศกึษา

15.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 10,000         10,500 11,025 ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- กจิกรรมพัฒนาระบบประกนั ตามมาตรฐานของ
 คณุภาพการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

16.โรงเรยีนบา้นคขูาด 5,000          10,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมสง่เสรมิระบบประกนั โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   คณุภาพการศกึษา

24 โครงการพัฒนาระบบการ 17.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 30,000         30,000       30,000        ผลการประเมนิภายใน
ประกนัคณุภาพภายใน (ตอ่)  - จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ ตามมาตรฐานของ

 - พัฒนามาตรฐานการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา
- ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคณภาพ ดาเนนงานตามแผนพฒนาคณุภาพ

25 โครงการพัฒนาจติสํานกึใน - เพือ่พัฒนาจติสํานกึในการ 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 58,000         62,000 65,000 ผลการประเมนิภายใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ อนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม  - ผูเ้รยีนรูค้ณุคา่ของสิง่แวดลอ้มและ ตามมาตรฐานของ
แวดลอ้มของนักเรยีน ของนักเรยีน    ตระหนักถงึผลกระทบตอ่ตนเอง โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมจีติสํานกึใน    และสงัคมทีเ่กดิจากการ
การอนุรักษืสิง่แวดลอ้ม    เปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม
 - เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนเห็น  - ผูเ้รยีนเขา้ร่วมหรอืมสีว่นร่วม
คณุคา่ในการดแูลรักษา    กจิกรรม / โครงการอนุรักษ์และ
สิง่แวดลอ้ม    พัฒนาสิง่แวดลอ้ม
 -เพือ่ปลกูฝังนักเรยีนใหรู้ ้
คณุคา่ของสิง่แวดลอ้มและตระ 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 3,000          3,000         3,000         ผลการประเมนิภายใน
หนักถงึผลกระทบตอ่ตนเอง  - กจิกรราคา่ยจติอาสาพัฒนา ตามมาตรฐานของ
และสงัคมทีเ่กดิจากการเปลีย่น    สิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
แปลงสิง่แวดลอ้ม  - กจิกรรมประกวดแขง่ขนัการ
 - เพือ่ใหโ้รงเรยีนมสีภาพแวด    อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดลอ้ม
ลอ้มทีส่ะอาดสวยงาม    ในโรงเรยีน
 - เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาตใินโรงเรยีนใหค้งอยู่ 3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 20,000         20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน

 - กจิกรรม ประกวดเขตพืน้ทีร่ับ ตามมาตรฐานของ
   ผดิชอบ กจิกรรม bic cleaning day โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   การปลกูป่า ธนาคารขยะ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

4.โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 100,000       110,000 121,000 ผลการประเมนิภายใน
 - ผูเ้รยีนรูค้ณุคา่ของสิง่แวดลอ้มและ ตามมาตรฐานของ
   ตระหนักถงึผลกระทบตอ่ตนเอง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   และสงัคมทีเ่กดิจากการ
   เปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม
 - ผูเ้รยีนเขา้ร่วมหรอืมสีว่นร่วม
   กจิกรรม / โครงการอนุรักษ์และ

25 โครงการพัฒนาจติสํานกึใน   พัฒนาสิง่แวดลอ้ม
การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่
แวดลอ้มของนักเรยีน (ตอ่)

5.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 5,000          5,500 6,500 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมพัฒนาจติสํานกึในการ ตามมาตรฐานของ กจกรรมพฒนาจตสานกในการ ตามมาตรฐานของ
อนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ของนักเรยีน

6.โรงเรยีนพระยนื 50,000         50,000 50,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.

7.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดประชมุ อบรมนักเรยีนให ้ ตามมาตรฐานของ
   ตระหนักและเห็นคณุคา่สิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรม 5 ส
 - กจิกรรมปลกุสวนป่าแหลง่อาหาร
   ชมุชน
 - กจิกรรมการพัฒนาสิง่แวดลอ้มใน
   ทอ้งถิน่ 
 - กจิกรรมรไีซเคลิ/ตาวเิศษ
 - จัดซือ้/จัดหาวัสดกุารดแูลรักษา
   ความสะอาดตามเขตพืน้ที ่

8.โรงเรยีนโนนหนั 30,000         40,000       50,000        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรม 5 ส ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมพัฒนาพืน้ทีร่ับผดิชอบ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

9.โรงเรยีนมธัยมหนองเขยี 2,000          5,000 5,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิใหน้ักเรยีน ครู ตามมาตรฐานของ
   บคุลากร ตระหนักและเห็นคณุคา่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ของสิง่แวดลอ้ม
 - กจิกรรมสง่เสรมิใหน้ักเรยีน ครู 
   บคุลากรมสีว่นร่วมในการอนุรักษ์
   และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม

25 โครงการพัฒนาจติสํานกึใน 10.โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 19,000         20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่  - นักเรยีนมคีวามรักโรงเรยีนและ ตามมาตรฐานของ
แวดลอ้มของนักเรยีน (ตอ่)   สิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - กจิกรรม 5 ส

11.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 20,000         30,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมประกวดเขตพืน้ทีร่ับชอบ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมตน้ไมส้วนดว้ยมอืเรา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

12.โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 5,000          10,000       20,000        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมพัฒนาจติสํานกึในการ ตามมาตรฐานของ
   อนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ทัง้ในและนอกโรงเรยีน
 - นักเรยีนรูจ้ักคัดแยกขยะไดถ้กูตอ้ง
 - นักเรยีนมรีะเบยีบวนิัยในการทิง้ขยะ

13.โรงเรยีนโคกสูงประชาส          17,000 18,000          19,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมอนุรักษ์และพัฒนา ตามมาตรฐานของ
   สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรม 5 ส
 - กจิกรรมตน้ไมส้เีขยีว   
 - กจิกรรมประกวดหอ้งเรยีนน่าอยู ่

14.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 2,000          2,100 2,205 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมปลกูป่าเพือ่ชวีติ ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.
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15.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 10,000         10,000       10,000        ผลการประเมนิภายใน
 - นักเรยีนตระหนัก รูค้ณุคา่ และ ตามมาตรฐานของ
   ร่วมกนัอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มภายใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   โรงเรยีน

25 โครงการพัฒนาจติสํานกึใน 16.โรงเรยีนบา้นคขูาด 1,000          1,000 1,000 ผลการประเมนิภายใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ (สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
แวดลอ้มของนักเรยีน (ตอ่)  - กจิกกรรมอนุรักษ์และพัฒนา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

   สิง่แวดลอ้ม

17.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 5,000              5,000 6,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนก์ารรักษา ตามมาตรฐานของ
   ความสะอาดในโรงเรยีนและใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   หอ้งเรยีน

18.โรงเรยีนเปรมตณิสูลาน 12,000             13,000 14,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรม5 ส ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมรักษ์สิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมธนาคารขยะ

26 โครงการพัฒนาทักษะในการ - เพือ่พัฒนาทักษะในการ 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 40,000         45,000 50,000 ผลการประเมนิภายใน
ทํางานและเจตคตติอ่อาชพี ทํางานและเจตคตติอ่อาชพี  - นักเรยีนมทีักษะในการจัดการ ตามมาตรฐานของ
ของนักเรยีน ของนักเรยีน   และทํางานใหส้ําเร็จ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู ้  - นักเรยีนพากเพยีร พยายาม  ขยัน
ทักษะวชิาชพีระยะสัน้     อดทน มคีวามละเอยีดรอบคอบ
 - เพือ่พัฒนาทักษะในการ     ในการทํางาน 
ทํางานของนักเรยีนเพือ่สง่เสรมิ  - นักเรยีนทํางานอยา่งมคีวามสขุ
การทํางานสูอ่าชพีอสิระ    พัฒนางานและภมูใิจในผลงานของ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมทีักษะในการ    ตนเอง
ทํางาน รักการทํางาน  สามารถ - นักเรยีนทํางานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้
ทํางานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้และมี  - นักเรยีนมคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่อาชพี
เจตคตทิีด่ตีอ่อาชพีสจุรติ   สจุรติ  และหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพี
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 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมทีักษะ ขยัน    ทีต่นสนใจ
อดทน ละเอยีด รอบคอบ 
ภมูใิจในผลงาน ทํางานร่วมกบัผูอ้ืน่
และมเีจตคตทิีด่ตีอ่อาชพีสจุรติ

26 โครงการพัฒนาทักษะในการ  - เพือ่เป็นการสรา้งเจตคตทิีด่ ี 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 15,000         15,000       15,000        ผลการประเมนิภายใน
ทํางานและเจตคตติอ่อาชพี ตอ่ครูและสถานศกึษา ใหน้ัก  - กจิกรรมฝึกอาชพีระยะสัน้ ตามมาตรฐานของ
ของนักเรยีน (ตอ่) เรยีนมจีติสํานกึรักศรัทธาตอ่  - ปลกูผักปลอดสารพษิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

สถาบันการศกึษา
- เพือ่ใหน้ักเรยีนสามารถตัด 3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 30,000 30,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน  เพอใหนกเรยนสามารถตด 3.โรงเรยนนางววทยาสรรค 30,000         30,000 30,000 ผลการประเมนภายใน
สนิใจในเรือ่งการศกึษาตอ่หรอื  - จัดอบรมนักเรยีนใหม้ทีักษะในการ ตามมาตรฐานของ
การประกอบอาชพีไดอ้ยา่ง    ทํางานและมเีจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
เหมาะสม    สจุรติ
 - เพือ่เป็นการสง่เสรมิและ
สนับสนุนใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู ้ 4.โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 150,000       165,000 181,500 ผลการประเมนิภายใน
ตามหลักการสหกรณ์โรงเรยีน  - นักเรยีนมทีักษะในการทํางาน ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่เป็นการฝึกการทํางาน    รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ร่วมกนั    กบัผูอ้ืน่ได ้และมเีจตคตทิีด่ ี
 - เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาความ    ตอ่อาชพีสจุรติ 
รูก้ารทําขนมสูก่ารประกอบ
อาชพี 5.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 3,000          3,500 4,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่สง่เสรมิการหารายได ้  - กจิกรรมพัฒนาทักษะในการทํางาน ตามมาตรฐานของ
ระหวา่งเรยีนของนักเรยีน    และเจตคตติอ่อาชพีของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 -เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมสรา้งงาน
ระหวา่งเรยีนใหก้บันักเรยีนเพือ่ 6.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 13,500         14,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
ใหม้รีายไดเ้สรมิและเรยีนรู ้  - กจิกรรมสง่เสรมิทักษะอาชพีของ ตามมาตรฐานของ
อาชพีสจุรติ    นักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

7.โรงเรยีนพระยนื 155,000       155,000 155,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมแนะแนวทางการศกึษา ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมรอบรมเขม้เพือ่ร่วม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   แขง่ขนัและสอนเสรมิพเิศษเพือ่
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   เตรยีมตัวสอบ
 - กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นเลศิ
   ทางวชิาการ

26 โครงการพัฒนาทักษะในการ 8.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
ทํางานและเจตคตติอ่อาชพี  - เชญิวทิยากรทอ้งถิน่ฝึกอบรมให ้ ตามมาตรฐานของ
ของนักเรยีน (ตอ่)    ความรูเ้รือ่งการเลีย้งกบ เลีย้งปลา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

   การเพาะพันธุพ์ชื การจักสาน
งานประดษิฐ์ ฯลฯ ใหน้ักเรยีน  งานประดษฐ ฯลฯ ใหนกเรยน

 - นักเรยีนเลอืกฝึกทักษะอาชพีจาก
   การฝึกอบรม
 - นักเรยีนทกุคนศกึษาดงูานสถาน
   ประกอบการทีป่ระสบผลสําเร็จทาง
   ดา้นอาชพีสจุรติ

9.โรงเรยีนโนนหนั 50,000         50,000       50,000        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิอาชพีอสิระ ตามมาตรฐานของ
    - เพาะเห็ดขอนขาว โรงเรยีนในสงักดั อปท.
    - ปลกูมะละกอ
    - ผลติภัณฑจ์ากกลว้ย
    - การทํานา
    - การนวดดว้ยลกูประคบ
    - อืน่ ๆตามความสนใจของนักเรยีน

10.โรงเรยีนมธัยมหนองเขี 2,000          5,000 5,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิใหน้ักเรยีนมทีักษะ ตามมาตรฐานของ
   การทํางานและเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ของนักเรยีน

11.โรงเรยีนหนองโนประชา 23,000         23,000 23,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิตกรรมแนะแนวอาชพี ตามมาตรฐานของ
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- กจิกรรมหารายไดร้ะหวา่งเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

12.โรงเรยีนโคกสูงประชาส          28,000 30,000          40,000 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดนทิรรศการผลงานนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
 - จัดกจิกรรมสง่เสรมิรายไดร้ะหวา่ง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   เรยีน

26 โครงการพัฒนาทักษะในการ  - กจิกรรมวันคลา้ยวันสถาปนาคณะ
ทํางานและเจตคตติอ่อาชพี   ลกูเสอื 
ของนักเรยีน (ตอ่)  - กจิกรรมคา่ยลกูเสอืเนตรนารี

 - กจิกรรมนักศกึษาวชิาทหาร

13.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 25,000         26,250 27,563 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่ ตามมาตรฐานของ
   และอาชพี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมสรา้งขวัญและกําลังใจ
   แกว่า่ทีน่สิตินักศกึษา

14.โรงเรยีนเมอืงพล 97,000         97,000       97,000        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมตดิตามผลศษิยเ์กา่ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมทองกวาวคนืชอ่รับ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   เขา้มอ
 - กจิกรรมจัดหาทนุหนุนฝัน
 - จัดกจิกรรมสปัดาหแ์นะแนว
 - จัดกจิกรรมสานฝัน

15.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 5,000          5,000         5,000         ผลการประเมนิภายใน
- นักเรยีนมทีักษะในการจัดการและ ตามมาตรฐานของ
  ทํางานใหส้ําเร็จ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - นักเรยีนมคีวามพากเพยีร พยายาม
   ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบ
   ในการทํางาน
 - นักเรยีนทํางานอยา่งมคีวามสขุ
   พัฒนางานและภมูใิจในผลงานของ
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   ตนเอง
 - นักเรยีนทํางานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้
 - นักเรยีนมคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่อาชพี
   สจุรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพี
   ทีต่นสนใจ

26 โครงการพัฒนาทักษะในการ 16.โรงเรยีนบา้นคขูาด 34,000         34,500 35,000 ผลการประเมนิภายใน
ทํางานและเจตคตติอ่อาชพี (สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
ของนักเรยีน (ตอ่) - กจิกรรมปัจฉมินเิทศและทัศนศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - กจิกรรมแนะแนวการศกึษา 
พฤตกิรรม อาชพี   พฤตกรรม อาชพ

 - กจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน
 - กจิกรรมพัฒนาความรูสู้อ่าชพี
     
17.โรงเรยีนเปรมตณิสูลาน 5,000             5,500 6,050 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิการหารายได ้ ตามมาตรฐานของ
   ระหวา่งเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

27 โครงการพัฒนาความสามารถ - เพือ่พัฒนาความสามารถ 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 15,000         20,000 25,000 ผลการประเมนิภายใน
ในการคดิของนักเรยีน ในการคดิของนักเรยีน  - ผูเ้รยีนสามารถ เปรยีบเทยีบ ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่พัฒนาทักษะการคดิ    วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และสรุปเป็น โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้น    ความคดิรวบยอด
การเรยีนใหผู้เ้รยีนมคีวาม  - ผูเ้รยีนสามารถ  คาดการณ์ กําหนด
รูค้วามสามารถดา้นการคดิ    เป้าหมาย แนวทางการตัดสนิใจได ้
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ  - ผูเ้รยีนประเมนิและเลอืกแนวทาง
ในการคดิวเิคราะห ์    การตัดสนิใจ และแกไ้ขปัญหา
คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ    อยา่งมสีติ
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์  - ผูเ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
คดิไตร่ตรอง คดิแบบองคร์วม    คดิแบบองคร์วมทัง้ระบบ 
ทัง้ระบบ และมวีสิยัทัศน ์    และมจีนิตนาการ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมทักษะการ
คดิขัน้พืน้ฐานทีจ่ะสามารถ 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 10,000         10,000       10,000        ผลการประเมนิภายใน
พัฒนาไปสูก่ารคดิชัน้สงูได ้  - กจิกรรมเขา้คา่ยฝึกทักษะการคดิ ตามมาตรฐานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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- เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัด   สําหรับนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
การเรยีนการสอนของทกุกลุม่  - กจิกรรมสง่เสรมิการแขง่ขนัทักษะ
สาระทีเ่นน้พัฒนาความสามารถ    การคดิ
คดิของนักเรยีนในการ

27 โครงการพัฒนาความสามารถ  - พัฒนากจิกรรมการเรยีนรู ้ 3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 75,000         75,000 75,000 ผลการประเมนิภายใน
ในการคดิของนักเรยีน (ตอ่) พัฒนาการคดิ - กจิกรรมการการเรยีนการสอนที่ ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่จัดคา่ยวชิาการสง่เสรมิ   เนน้ทักษะกระบวนการคดิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
การคดิ
- เพือ่สง่เสรมิความคดิรเิริม่ 4.โรงเรยีนซําสงพทิยาคม 400,000 440,000 484,000 ผลการประเมนิภายใน  เพอสงเสรมความคดรเรม 4.โรงเรยนซาสูงพทยาคม 400,000       440,000 484,000 ผลการประเมนภายใน
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการ - กจิกรรมสง่เสรมิความสามารถ ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่สง่เสรมิความสามารถ   ในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
พเิศษและความถนัดนักเรยีน   มวีจิารณญาณ  มคีวามคดิสรา้งสรรค์
 - เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสรมิคา่   คดิไตร่ตรอง คดิแบบองคร์วม
นยิมทีด่งีาม             ทัง้ระบบ และมวีสิยัทัศน ์
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรเิริม่
สรา้งสรรคค์ดิแบบองคร์วมทัง้ 5.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 3,000          3,500 4,000 ผลการประเมนิภายใน
ระบบและมจีนิตนาการ  - กจิกรรมพัฒนาความสามารถใน ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่เป็นการนําเสนอผลการ    การคดิของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
จัดการเรยีนรูสู้ส่าธารณชน
 - เพือ่เป็นการร่วมกนัประเมนิ 6.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 5,000          6,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
ผลตามสภาพจรงิ และเป็นแนว  - กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ตามมาตรฐานของ
ทางในการพัฒนานักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

7.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พิ 24,000         24,000 24,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิ สนับสนุนให ้ ตามมาตรฐานของ
   นักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   วเิคราะห ์สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ
   มคีวามคดิ สรา้งสรรค ์คดิไตร่ตรอง
   คดิแบบองคร์วมทัง้ระบบ และมี
   วสิยัทัศน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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8.โรงเรยีนโนนหนั 100,000       100,000      100,000      ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ตามมาตรฐานของ
- การประกวดโครงงาน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

27 โครงการพัฒนาความสามารถ 9.โรงเรยีนมธัยมหนองเขยี 2,000          10,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
ในการคดิของนักเรยีน (ตอ่)  - จัดการเรยีนการสอนของทกุกลุม่ ตามมาตรฐานของ

   สาระเนน้พัฒนาความสามารถ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   คดิของนักเรยีนในการ

10.โรงเรยีนหนองโนประชาสร 5,000          5,000 5,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมแสดงความคดิของนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
   ผ่านผลงานโครงงาน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

11.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 100,000       200,000      200,000      ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมคา่ยทางวชิาการ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมเรยีนรูต้ลอดชวีติจาก โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   หุน่ยนต์

12.โรงเรยีนโคกสงูประชาสร          16,500 20,000          25,000 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดกจิกรรมวันวทิย ์ ตามมาตรฐานของ
 - จัดกจิกรรมวันสนุทรภู่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - จัดกจิกรรมครสิตตม์าส
   และวันขึน้ปีใหม่

13.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 5,000          5,250 5,513 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมเยาวชนอาสา ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.

14.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 15,000         15,000       15,000        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิใหน้ักเรยีนมทีักษะ ตามมาตรฐานของ
   ในการคดิและเลอืกแนวทางการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 -37

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

  ตัดสนิใจแกป้ัญหาอยา่งมสีติ

15.โรงเรยีนบา้นคขูาด 15,000         15,000       15,000        ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมนทิรรศการชืน่ชมผลงาน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ประสานความรูสู้ก่ารประเมนิ

27 โครงการพัฒนาความสามารถ 16.โรงเรยีนเปรมตณิสูลาน 4,000          4,500 5,000 ผลการประเมนิภายใน
ในการคดิของนักเรยีน (ตอ่)  -กจิกรรมฝึกอบรมทักษะทางการคดิ ตามมาตรฐานของ

-กจิกรรม A-MATH โรงเรยีนในสงักดั อปท.
-กจิกรรมการแขง่ขนัหมากรุก,
 หมากฮอส
-กจิกรรมการแขง่ขนัCrossword

28 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ - เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์าง 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 5,000          10,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน การเรยีนของนักเรยีน  - ผูเ้รยีนมรีะดับผลสมัฤทธิท์างการ ตามมาตรฐานของ

- เพือ่ใหผู้เ้รยีนมรีะดับผล    เรยีนเฉลีย่ตามเกณฑ์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
สมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่  - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่ความคดิ
ตามเกณฑ์    ผ่านการพดู  เขยีนหรอืนําเสนอ
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่    ดว้ยวธิตีา่งๆ  
ความคดิผ่านการพดู  เขยีน  - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาเพือ่
หรอืนําเสนอดว้ยวธิตีา่งๆ     การสือ่สารไดท้ัง้ภาษาไทยและ
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใช ้    ภาษาตา่งประเทศ  ตามชว่งชัน้ที่
ภาษาเพือ่การสือ่สารไดท้ัง้    เหมาะสม
ภาษาไทยและภาษาตา่ง  - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ประเทศ  ตามชว่งชัน้ที่    สารสนเทศเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้
เหมาะสม
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใช ้ 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 20,000         20,000       20,000        ผลการประเมนิภายใน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่  - กจิกรรมตวิ o-net   A-net ตามมาตรฐานของ
พัฒนาการเรยีนรู ้  - กจิกรรมสอนเสรมิวชิาหลัก โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละ  - กจิกรรมคา่ยวชิาการ
ทักษะทีจ่ําเป็นตามหลักสตูร 
ของโรงเรยีน 3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 25,000         25,000 25,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมผีลสําฤทธ์  - กจิกรรมประกนัผลสมัฤทธิ์ ตามมาตรฐานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ทางการเรยีนทีส่งูขึน้สามารถ    ทางการเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
แขง่ขนัและเรยีนรูใ้นระดับสงู  - กจิกรรมยกระดับคะแนน o-net 
ตอ่ไป

28 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์  - เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดน้ําเสนอ 4.โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 360,000       396,000 435,600 ผลการประเมนิภายใน
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน (ตอ่) ผลงานของตนเองและพัฒนา  - ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทักษะทีจ่ําเป็น ตามมาตรฐานของ

ผลการเรยีนรูข้องตนเอง    ตามหลักสตูร ของโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัด
การเรยีนการสอนของทกกลม่ 5.โรงเรยีนพวดัพทิยาคม 4,000 4,500 5,000 ผลการประเมนิภายในการเรยนการสอนของทกุกลมุ 5.โรงเรยนพูวดพทยาคม 4,000          4,500 5,000 ผลการประเมนภายใน
สาระใหม้คีณุภาพ  - กจิกรรมเพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์าง ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่ทบทวนความรูพ้น้ฐาน    การเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ของนักเรยีนกอ่นสอบ Onet
 - เพือ่ทบทวนความรูพ้ืน้ฐาน 6.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 40,000         50,000 60,000 ผลการประเมนิภายใน
ของนักเรยีน กอ่นสอบ LAS  - กจิกรรมเขา้คา่ยวชิาการของ ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่สรา้งหรอืจัดหาเครือ่งมอื    นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ทีป่ระเมนิการคดิ  - กจิกรรมสปัดาหว์ชิาการ
 - เพือ่พัฒนาคณุภาพแบบ
ทดสอบประเมนิผลสมัฤทธิ์ 7.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พิ 8,000          8,000 8,000 ผลการประเมนิภายใน
ทางการเรยีน  – กจิกรรมสอนเสรมิเพมิความรู ้ ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู ้    ใหก้บันักเรยีนทกุคน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
กลางภาคและปลายภาค  - กจิกรรมแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ
 - เพือ่พัฒนาการประเมนิ  - กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะการใช ้
ช ิน้งานระหวา่งภาคตามสภาพ    ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ
จรงิของผูเ้รยีน    ในการสือ่สารดา้นการฟัง การพดู
 - เพือ่ยกระดับผลสมัฤทธิท์าง    การอา่น และการเขยีน
การเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ  - จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูท้ีม่ ี
คณติศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ    กจิกรรม/งาน/ภาระ ชิน้งานให ้
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมทีักษะการ    นักเรยีนทกุคนสบืคน้องคค์วามรู ้
ใชภ้าษาอังกฤษดา้นการฟังและ    จากระบบอนิเทอรเ์น็ต
การพดูเพิม่ขึน้
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู ้ 8.โรงเรยีนโนนหนั 500,000       600,000      700,000      ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ภาษาอังกฤษจากเจา้ของภาษา  - กจิกรรมพัฒนาการเรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
โดยตรง  - กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นเลศิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 -เพือ่ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานใน  - กจิกรรมสอนเพิม่เตมิความรู ้
ระดับประถมศกึษาใหก้บั  - กจิกรรมปรับพืน้ฐานความรู ้ม.1,ม.4
นักเรยีน ม.1 ใหม่  - นทิรรศการทางวชิาการ

 - กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะ
  วชิาการ

28 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์  -เพือ่จัดกจิกรรมใหน้ักเรยีน 9.โรงเรยีนมธัยมหนองเขยี 2,000          10,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน (ตอ่) กลุม่เป้าหมายไดร้ับการฝึก  - จัดการเรยีนการสอนของทกุกลุม่ ตามมาตรฐานของ

พัฒนาทักษะการอา่น    สาระใหม้คีณุภาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 -เพือ่จัดกจิกรรมใหน้ักเรยีน
กลม่เป้าหมายไดร้ับการฝึก 10.โรงเรยีนหนองโนประชาสร 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมนิภายในกลมุเปาหมายไดรบการฝก 10.โรงเรยนหนองโนประชาสร 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนภายใน
พัฒนาทักษะการเขยีน  - กจิกรรมการสอนซอ่มเสรมิ และ ตามมาตรฐานของ
 -เพือ่จัดกจิกรรมพัฒนาความรู ้   พัฒนาผลสมัฤทธท์างการเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ความสามารถใหก้บันักเรยีนที่
มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา 11.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 100,000       140,000 140,000 ผลการประเมนิภายใน
 -เพือ่ชว่ยเหลอืประสานงาน  - กจิกรรมยกระดับผล Onet ตามมาตรฐานของ
ระหวา่งนักเรยีนทีม่ผีลการเรยีน  - กจิกรรมยกระดับผล LAS โรงเรยีนในสงักดั อปท.
0 ร มส กบัครูประจําชัน้ใหม้ี  - กจิกรรมการพัฒนาเครือ่งมอื
การตดิตามการแกไ้ขผล  - ประเมนิผลการคดิ
 -เพือ่จัดกจิกรรมแขง่ขันทักษะ  - กจิกรรมพัฒนาระดับคณุภาพ
และตอบปัญหาทางวชิาการ  - แบบทดสอบทีไ่ดม้าตรฐาน

 - กจิกรรมการประเมนิผลการเรยีน
   (จัดสอบกลางภาคและปลายภาค)
 - กจิกรรมพัฒนาการประเมนิชิน้งาน
   ตามสภาพจรงิ

12.โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 31,000         40,000       50,000        ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมยกระดับผลสมัฤทธิท์าง ตามมาตรฐานของ
   การเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   คณติศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมทีักษะการใชภ้าษา
   อังกฤษดา้นการฟังและการพดู
   เพิม่ขึน้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูภ้าษา
   อังกฤษจากเจา้ของภาษาโดยตรง

28 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ 13.โรงเรยีนโคกสูงประชาส          40,000 45,000          46,000 ผลการประเมนิภายใน
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน (ตอ่)  - กจิกรรมสอนซอ่มเสรมินักเรยีน ตามมาตรฐานของ

   ทีบ่กพร่องทางการเรยีน    โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมคา่ยวชิาการ   
- กจิกรรมสอบกลางภาค กจกรรมสอบกลางภาค 
   ปลายภาค LAS   O-NET

14.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 5,000          5,250 5,513 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดกจิกรรมแก ้0,ร,มส ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.

15.โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 10,000         10,000       10,000        ผลการประเมนิภายใน
 - ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตามมาตรฐานของ
   เฉลีย่ตามเกณฑท์ีก่ําหนด โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - ผูเ้รยีนสามารถคดิ ผ่านการพดูเขยีน
   และสือ่สารไดท้ัง้ภาษไทยและตา่ง
   ประเทศ

16.โรงเรยีนบา้นคขูาด ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
  - กจิกรรมพัฒนาศกัยภาพเด็ก โรงเรยีนในสงักดั อปท.
    ปฐมวัย

                                 - กจิกรรมสอนซอ่มเสรมิ

17.โรงเรยีนเปรมตณิสูลาน 11,000         12,000 13,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสอนปรับพืน้ฐาน ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมพัฒนาทักษะการอา่น โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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- กจิกรรมพัฒนาทักษะการเขยีน
- กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนทีม่คีวาม
  บกพรอ่งทางสตปิัญญา
- กจิกรรมเฝ้าระวัง 0 ร มส
- กจิกรรมแขง่ขันทักษะและตอบ
  ปัญหาทางวชิาการ

28 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ - กจิกรรมตวิ NT ONET GAT PAT
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน (ตอ่)   และนักเรยีนนายสบิ

- กจิกรรมพัฒนาทักษะการสนทนา
  ภาษาอังกฤษ

29 โครงการพัฒนาสนุทรยีภาพ - เพือ่พัฒนาสนุทรยีภาพ 1.โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสร 183,000       220,000 250,000 ผลการประเมนิภายใน
ดา้นศลิปะ ดนตร ี กฬีา  ดา้นศลิปะ  ดนตร ี กฬีาของ  - ผูเ้รยีนร่วมกจิกรรม ชืน่ชม   และมี ตามมาตรฐานของ
นันทนาการและวรรณศลิป์ นักเรยีน   ผลงานดา้นศลิปะ ดนตร ี/ นาฏศลิป์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ของนักเรยีน  - เพือ่ใหน้ักเรยีนเป็นผูม้สีนุ    กฬีา / นันทนาการ

ทรยีภาพดา้นสนุทรยีภาพ ดา้น
ดนตร ีศลิปะ  กฬีา นันทนาการ 2.โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 50,000         50,000       50,000        ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่เพิม่ศักยภาพผูเ้รยีนให ้  - กจิกรรมการฝึก เลน่ และแสดง ตามมาตรฐานของ
มคีวามรูค้วามสามรถดา้น    ดนตรนีาฏศลิป์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ศลิปะ ดนตร ีกฬีา  - กจิกรรมฝึกทักษะดา้นกฬีากฬีา
นันทนาการ และวรรณศลิป์  - จัดแขง่ขนักฬีาภายในและภายนอก
 - เพือ่สงเสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้ี  - กจิกรรมพัฒนาและสง่เสรมิความ
การพัฒนาและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน    เป็นเลศิดา้นกฬีา
ไดม้ัพัฒนาการการเรยีนรูด้า้น  - กจิกรรมพัฒนาและสง่เสรมิจติรกร
ศลิปะดนตร ีกฬีา นันทนาการ     นอ้ย
วรรณศลิป์ของนักเรยีนเพือ่เป็น
พืน้ฐานในการเรยีนระดับสงูตอ่ไป 3.โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค 120,000       182,000 182,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนการ  - กจิกรรมเพิม่ศักยภาพผูเ้รยีนให ้ ตามมาตรฐานของ

 เขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ   มคีวามรูค้วามสามรถดา้นศลิปะ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ดนตร ีกฬีา นันทนาการ    ดนตร ีกฬีา นันทนาการ และ
และวรรณศลิป์ของนักเรยีน    วรรณศลิป์
ดว้ยความชืน่ชม
 -เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหน้ัก 4.โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 100,000       110,000 121,000 ผลการประเมนิภายใน
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เรยีนรักการออกกําลังกายโดย  - ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพและลักษณะ ตามมาตรฐานของ
การใชเ้วลาวา่งในการเลน่กฬีา    นสิยัดา้นศลิปะ ดนตร ีและกฬีา  โรงเรยีนในสงักดั อปท.
รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัยและมนีํ้าใจ
นักกฬีา หา่งไกลยาเสพตดิ
 -สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้ 5.โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 5,000          5,500 6,500 ผลการประเมนิภายใน
กลุม่สาระสขุศกึษา พลศกึษา  - กจิกรรมพัฒนาสนุทรยีภาพ  ดา้น ตามมาตรฐานของ

   ศลิปะ ดนตร ีกฬีา ของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
29 โครงการพัฒนาสนุทรยีภาพ 6.โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 46,000         50,000 50,000 ผลการประเมนิภายใน

ดา้นศลิปะ ดนตร ี กฬีา   - กจิกรรมวันเด็ก ตามมาตรฐานของ
นันทนาการและวรรณศลิป์  - กจิกรรมกฬีาภายในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ของนักเรยีน (ตอ่)  - จัดตัง้ชมุชนุแหลง่การเรยีนรู ้

ของนักเรยีนระดับชัน้ ป.1-ป.6  ของนกเรยนระดบชน ป.1 ป.6

7.โรงเรยีนพระยนื 30,000         30,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมพัฒนานักเรยีนเขา้ร่วม ตามมาตรฐานของ
   แขง่ขนัทักษะวชิาการ  ศลิปะ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ดนตร ีกฬีา

8.โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ 30,000         30,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมการแขง่ขนัศลิปะ ตามมาตรฐานของ
   การวาดภาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมการแขง่ขนัดนตร/ี
   นาฎศลิป์/หรอืการรอ้งเพลง
 - กจิกรรมนันทนาการหรอืวรรณศลิป์ 
 - กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาภายใน/
   ภายนอก 

9.โรงเรยีนโนนหนั 50,000         200,000      250,000      ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสง่เสรมิดา้นดนตรี ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมสง่เสรมิดา้นกฬีา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสง่เสรมิดา้นศลิปะ

10.โรงเรยีนมธัยมหนองเขี 50,000         10,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมเพือ่พัฒนาสนุทรยีภาพ ตามมาตรฐานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 -43

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

  ดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา นันทนา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   การและวรรณศลิป์ของนักเรยีน
11.โรงเรยีนหนองโนประชา 120,000       120,000 120,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมพัฒนานักเรยีนสูค่วาม ตามมาตรฐานของ
   เป็นเลศิดา้นดนตร ีกฬีาศลิปะ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   นาฏศลิป์

29 โครงการพัฒนาสนุทรยีภาพ 12.โรงเรยีนโคกสูงประชาส          28,000 30,000          40,000 ผลการประเมนิภายใน
ดา้นศลิปะ ดนตร ี กฬีา   - กจิกรรมสง่เสรมิการกฬีา ตามมาตรฐานของ
นันทนาการและวรรณศลิป์    และนันทนาการ(กฬีาสภีายใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ของนักเรยีน (ตอ่)     กฬีาอบจ.)

- กจิกรรมสง่เสรมิดนตรแีละศลิปะ กจกรรมสงเสรมดนตรและศลปะ

13.โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 5,000          5,250 5,513 ผลการประเมนิภายใน
 -จัดกจิกรรมประกวดวาด ตามมาตรฐานของ
ภาพ, รอ้งเพลง, กฬีา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

14.โรงเรยีนเมอืงพล 95,000         95,000       95,000        ผลการประเมนิภายใน
 - จัดแขง่ขนักฬีาและคัดเลอืก ตามมาตรฐานของ
   นักกฬีาของโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - คา่ยฝึกซอ้มตัวแทนนักกฬีา
   โรงเรยีนทีจ่ะเขา้ร่วมแขง่ขนัใน
   ระดับภมูภิาคและระดับประเทศ

15.โรงเรยีนบา้นคขูาด 50,000         70,000       70,000        ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
  - กจิกรรมคา่ยพัฒนา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
    ศกัยภาพเด็กและเยาวชน
  - กจิกรรมกฬีาภายใน

16.โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิ 100,000       200,000 200,000 ผลการประเมนิภายใน
-กจิกรรมวงโยธวาฑติ ตามมาตรฐานของ
-กจืกรรมวงลกูทุง่พศิาล โรงเรยีนในสงักดั อปท.
-กจิกรรมวงดนตรสีากล
-กจิกรรมประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่
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-กจิรรมทางศลิปะ
-กจิกรรมวรรณศลิป์

โรงเรยีนเปรมตณิสูลานนท์ 6,000          6,500 7,000 ผลการประเมนิภายใน
 -กจิกรรมประกวดแขง่ขันทักษะ ตามมาตรฐานของ
 ทางดนตรศีลิปะและนาฏศลิป์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

30 โครงการสง่เสรมิการวจิัย - เพือ่ใหโ้รงเรยีนมกีารดําเนนิการ โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 5,000          6,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
ในชัน้เรยีน สง่เสรมิการวจิัยเพือ่พัฒนาการ - กจิกรรมพัฒนาครดูา้นงานวจิัย ตามมาตรฐานของ

เรยีนรู ้ ตดิตามผล  และใชผ้ลเพือ่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
พัฒนาผูเ้รยีนเต็มศักยภาพ

31 โครงการจา้งเหมาครชูว่ยสอน  - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 196,000       196,160      196,160      ผลการประเมนิภายใน
 และวทิยากรทอ้งถิน่ จัดการเรยีนการสอน  - จา้งครูชว่ยสอน 2 อัตรา ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่แกป้ัญหาการขาดแคลน  - จา้งวทิยากรทอ้งถิน่ 1อัตรา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ครูในสาขาวชิาเฉพาะ
 - เพือ่การจัดการเรยีนการ
สอนวชิาชพีคูข่นานไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

32 โครงการบรกิารรถรับสง่  - เพือ่นํานักเรยีนไปเรยีนและฝึกวชิา โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี
นักเรยีนไปเรยีนวชิาชพี ชพีทีว่ทิยาลัยเทคนคินํ้าพอง   - จา้งเหมาบรกิารรถรับสง่นักเรยี 42,000         42,000       42,000        ผลการประเมนิภายใน

 - เพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนตาม     หลักสตูรวชิาชพีคูข่นาน ตามมาตรฐานของ
หลักสตูรวชิาชพีเป็นไปอยา่งมี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
คณุภาพ

33 โครงการสง่เสรมิและพัฒนา  - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้ โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 40,000         40,000       40,000        ผลการประเมนิภายใน
กจิกรรมในหลักสตูร ความสามารถตามหลักสตูรของ - จัดซือ้และจัดหาวัสดปุกรณ์ใน ตามมาตรฐานของ

สถานศกึษา    การจัดกจิกรรมดงัตอ่ไปนี้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีณุ      -  กจิกรรมวันครสิตม์าส
ลักษณะอันพงึประสงคต์รงตาม      -. กจิกรรมวันวทิยาศาสตร์
หลักสตูรของสถานศกึษา      -  กจิกรรมวันสนุทรภู่
 - เพือ่สรา้งสรมิใหน้ักเรยีน      -  กจิกรรมแนะแนว
เป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน      -  กจิกรรมชมุนุม
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      -  กจิกรรมสอนซอ่มเสรมิ

34 โครงการสง่เสรมิและพัฒนา  - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้ โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 84,000         84,000       84,000        ผลการประเมนิภายใน
กจิกรรมเสรมิหลักสตูร ทักษะเจตคตแิละความสามารถ   1 จัดซือ้และจัดหาวัสดอุปุกรณ์ใน ตามมาตรฐานของ

ดา้นวชิาการ และวชิาชพี  การจัดกจิกรรมดังตอ่ไปนี้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี  - กจิกรรมสง่เสรมิวันสําคัญของ
คณุลักษณะอันพงึประสงคต์าม    ชาต ิ ศาสนาพระมหากษัตรยิ ์

34 โครงการสง่เสรมิและพัฒนา หลักสตูร เป็นคนเกง่ คนด ีและ  - กจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ
กจิกรรมเสรมิหลักสตูร(ตอ่) มคีวามสขุ  - กจิกรรมเขา้ร่วมกจิกรรมชมุชน

 - เพือ่เสรมิสรา้งความรักชาติ  - กจิกรรมในระบบดแูลชว่ยเหลอื
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์    นักเรยีน
รักทอ้งถิน่ และมจีติสาธารณะ - การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการรกทองถน และมจตสาธารณะ  การแขงขนทกษะทางวชาการ

   และวชิาชพี
 - การจัดการเรยีนรูห้ลักสตูรวชิาชพี
 - ปรับพืน้ฐานนักเรยีนชัน้ ม 1 , 4

  - กจิกรรมไหวค้รู
 - ปฐมนเิทศนักเรยีน
 - ปัจฉมินเิทศนักเรยีน
 - พธิมีอบประกาศนยีบัตรนักเรยีน
 - ปัจฉมินเิทศนักเรยีน
 - พธิมีอบประกาศนยีบัตรนักเรยีน

35 โครงการพัฒนาความใฝ่รู ้  - เพือ่สง่เสรมิใหผู้เรยีนมคีวาม โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 20,000         20,000       20,000        ผลการประเมนิภายใน
ใฝ่เรยีนของนักเรยีน ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนและพัฒนาตนเอง -กจิกรรมเสรมิสรา้งนสิยัรักการอา่น ตามมาตรฐานของ

อยา่งตอ่เนือ่ง -สง่เสรมิการใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่จัดซือ้หนังสอืเรยีน  สือ่ตา่งๆทัง้ในและนอกสถานที่
วารสาร และชัน้วางหนังสอื -สง่เสรมิการเขา้รว่มแขง่ขนัทักษะ

 วชิาการและวชิาชพี
-พัฒนานักเรยีนอา่นไมอ่อกเขยีน

  ไมไ่ด ้

โรงเรยีนพระยนื 80,000         80,000 80,000 ผลการประเมนิภายใน
- จัดซือ้หนังสอืเรยีน วารสาร ตามมาตรฐานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

36 โครงการสนับสนุนการจัดการ  - เพือ่พัฒนาคณุภาพนักเรยีน โรงเรยีนโนนหนั 1,002,000   1,073,000   1,105,000   ผลการประเมนิภายใน
ศกึษาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย    ตามการเรยีนฟร ี15 ปี 1) คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน ตามมาตรฐานของ
15 ปี   - ทัศนศกึษาแหลง่เรยีนรู ้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

  - กจิกรรมคา่ยลกูเสอืและยวุฯ
  - กจิกรรมคา่ยวชิาการ

37 โครงการแนะแนวนักเรยีน เพือ่ประชาสมัพันธใ์หค้วามรู ้ โรงเรยีนหนองโนประชาสร 10,000         10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
เพือ่ศกึษาตอ่ ดา้นการศกึษาตอ่ในโรงเรยีน - ประชาสมัพันธใ์หค้วามรู ้ ตามมาตรฐานของ

หนองโนประชาสรรค ์สําหรับ   ดา้นศกึษาตอ่ นักเรยีนใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ชัน้ ป. 6 ม. 3 และ ม. 6   เขตพืน้ทีบ่รกิาร

38 โครงการสวนพฤกศาสตรใ์น  - สง่เสรมิใหน้ักเรยีนเขา้ร่วม โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 70,000         70,000 70,000 ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีน หรอืมสีว่นร่วมกจิกรรม/โครงการ - นักเรยีนทกุคนรว่มโครงการ ตามมาตรฐานของ

อนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม   สวนพฤกศาสตรใ์นโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

39 โครงการระบบดแูลชว่ยเหลอื  - พัฒนาแผนการดแูล ชว่ย โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 40,000         48,000       57,600        ผลการประเมนิภายใน
นักเรยีน เหลอืผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล/ - แผนระบบดแูลชว่ยเหลอื ตามมาตรฐานของ

รายกลุม่   นักเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - พัฒนาระบบครูทีป่รกึษาประจํา - เยีย่มบา้นนักเรยีน
ชัน้ - รอบรมธรรมะทกุวันศกุร์
 - พัฒนาระบบครูทีป่รกึษาหมูบ่า้น
 - จัดระบบครูเวรประจําวัน
 - ดําเนนิกจิกรรมการออกเยีย่ม
บา้น
 - อบรมนักเรยีนวันศกุร์

40 โครงการพัฒนาความเป็นเลศิ  - เพือ่พัฒนาผูเ้รยีนทีม่คีวาม โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 70,000         120,000 120,000 ผลการประเมนิภายใน
ทางวชิาการ สามารถพเิศษดา้นวชิาการ - กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนทีม่คีวาม ตามมาตรฐานของ

 - สง่นักเรยีนเขา้แขง่ขนัทักษะ สามารถพเิศษดา้นวชิาการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ทางวชิาการในระดับจังหวัด - นักเรยีนเขา้แขง่ขนัทักษะทาง
ระดบัภาค ระดบัประเทศ วชิาการในระดบัจังหวัด ระดบัภาค

ระดบัประเทศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

41 โครงการพัฒนาการสอนเพือ่  - บรูณาการการจัดการเรยีนรู ้ โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 10,000         50,000 50,000 ผลการประเมนิภายใน
ยกระดบัความรู ้สูว่ถิชีวีติ     ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง - กจิกรรมสง่เสรมิการสอนบรูณา ตามมาตรฐานของ
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง  - สรา้งทมีงานในการนเิทศ   การหลักเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนในสงักดั อปท.

   ตดิตามการบรูณาหลัก - กจิกรรมสง่เสรมิการจัดการศกึษา
   เศรษฐกจิพอเพยีงในการจัด   กลุม่สาระ 8กลุม่สาระและ
   การเรยีนการสอน   กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน

42 โครงการแสดงผลงานวชิาการ  - เพือ่พัฒนาแผนการจัดการ โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 20,000         80,000 80,000 ผลการประเมนิภายใน
การสอนแบบพอเพยีง เรยีนรูต้ามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง - แผนการจัดการเรยีนรูต้ามหลัก ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่พัฒนาความสามารถของครู   เศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ในการจัดการเรยีนการสอนโดย
บรณาการหลักเศรษฐกจิพอเพยีงบรูณาการหลกเศรษฐกจพอเพยง

43 โครงการพัฒนาระบบสาร  - เพือ่พัฒนาฐานขอ้มลูทีจ่ําเป็น โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 30,000         30,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน
สนเทศเพือ่การจัดการเรยีนรู ้ ในการบรหิารสถานศกึษา - สารสนเทศเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่พัฒนาการใหบ้รกิารเกีย่ว - เว็บไซสโ์รงเรยีนทีม่ขีอ้มลูเป็น โรงเรยีนในสงักดั อปท.
กบัการเขา้ถงึขอ้มลูไดส้ะดวก   ปัจจุบัน
รวดเร็ว - ขอ้มลูทกุสว่นถกูจัดระบบ
 - เพือ่พัฒนาขอ้มลูสารสนเทศที่   ตามหลักการจัดการความรู ้
ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุัน

44 โครงการพัฒนาศกัยภาพ  - เพือ่พัฒนาความรูค้วาม โรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ        110,000 120,000        125,000 ผลการประเมนิภายใน
ผูเ้รยีน สามารถดา้นวชิาการนักเรยีน - กจิกรรมศกึษาแหลง่เรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมและผล   นอกสถานที ่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
งานดา้นกฬีา นันทนาการ - กจิกรรมคา่ยดนตร-ีนาฏศลิป์ 
 - เพือ่สง่เสรมิทักษะดา้นการ   กฬีา และการละคร
ใชภ้าษา การละคร ดนตรี
นาฏศลิป์

45 โครงการผา้ป่าเพือ่พัฒนาการ  -เพือ่ใหส้ถานศกึษามกีารระดม โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 10,000         10,000       10,000        ผลการประเมนิภายใน
ศกึษา งบประมาณและทรัพยากรเพือ่  - สรา้งรัว้โรงเรยีน ความ ตามมาตรฐานของ

จัดการศกึษา ยาว 200 เมตร โรงเรยีนในสงักดั อปท.

46 โครงการเปิดโรงเรยีนสูช่มุชน  - เพือ่ใหส้ถานศกึษามรีะบบ โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 50,000         50,000       50,000        ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

นเิทศการเรยีนการสอนและนํา - สถานศกึษามรีะบบนเิทศการ ตามมาตรฐานของ
ผลไปปรับปรุงการสอนอยา่ง   เรยีนการสอนและนําผลไปปรับ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
สมํ่าเสมอ   ปรงุการสอนอยา่งสมํา่เสมอ
 - เพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามี - ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามคดิ
ความคดิรเิริม่  มวีสิยัทัศน ์และ   รเิริม่  มวีสิยัทัศน ์และเป็นผูน้ํา
เป็นผูน้ําทางวชิาการ   ทางวชิาการ

- ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการ
46 โครงการเปิดโรงเรยีนสูช่มุชน  - เพือ่ใหผู้บ้รหิารมคีวาม   บรหิารงานวชิาการและการจัดการ

(ตอ่) สามารถในการบรหิารงานวชิา - ครแูละบลุากรมปีฏสิมัพันธท์ีด่ ี
การและการจัดการ   กบัผูเ้รยีน  ผูป้กครอง และชมุชน
 - เพือ่ใหค้รูและบลุากรมี - ครมูคีวามสามารถในการจัดการ
ปฏสิมัพันธท์ีด่กีบัผเ้รยีน เรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพปฏสมพนธทดกบผูเรยน    เรยนการสอนอยางมประสทธภาพ
ผูป้กครอง และชมุชน   และเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั

 - เพือ่ใหค้รูมคีวามสามารถใน - สถานศกึษามกีารสนับสนุนและ
การจัดการเรยีนการสอนอยา่งมี   ใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา
ประสทิธภิาพและเนน้ผูเ้รยีน   ทอ้งถิน่
เป็นสําคัญ - สถานศกึษามกีารรว่มมอืกนั
 - เพือ่ใหส้ถานศกึษามกีารสนับ   ระหวา่งบา้น องคก์รทาง ศาสนา
สนุนและใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละ   และสถาบันทางวชิาการเพือ่
ภมูปิัญญาทอ้งถิน่   พัฒนาวถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน
 - เพือ่ใหส้ถานศกึษามกีารร่วม - ผูเ้รยีนมทีักษะในการทํางาน
มอืกนัระหวา่งบา้น องคก์รทาง   รักการทํางาน สามารถทํางาน
ศาสนา และสถาบันทางวชิาการ   รว่มกบัผูอ้ืน่ได ้และมเีจตคติ
เพือ่พัฒนาวถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน   ทีด่ตีอ่อาชพีสจุรติ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมทีักษะในการ - ผูเ้รยีนมคีวามในการคดิวเิคราะห์
ทํางานรักการทํางาน สามารถ   คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ
ทํางานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้และมี   มคีวามคดิสรา้งสรรคค์ดิไตรต่รอง
เจตคตทิีด่ตีอ่อาชพีสจุรติ   คดิแบบองคร์วมทัง้ระบบ และ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามในการ   มวีสิยัทัศน์
คดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะห ์มี - ผูเ้รยีนสามารถสือ่ความคดิผา่น
วจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้ง   การพดู เขยีนหรอืนําเสนอดว้ยวธิี
สรรค ์คดิไตร่ตรองคดิแบบองค์   ตา่ง ๆ 
รวมทัง้ระบบ และมวีสิยัทัศน์ - ผูเ้รยีนสามารถใชภ้าษาเพือ่การ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่   สือ่สารไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษา
ความคดิผ่านการพดู เขยีนหรอื   ตา่งประเทศ
นําเสนอดว้ยวธิตีา่ง ๆ - ผูเ้รยีนมวีธิกีารเรยีนรูข้องตนเอง
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใช ้   สามารถเรยีนรว่มกบัผูอ้ืน่ และ
ภาษาเพือ่การสือ่สารไดท้ัง้   สนุกกบัการเรยีนรู ้
ภาษาไทยและภาษาตา่ง - ผูเ้รยีนสามารถใชห้อ้งสมดุใช ้
ประเทศตามชว่งชัน้ทีเ่หมาะสม   แหลง่เรยีนรูแ้ละสือ่ตา่งๆทัง้ใน

46 โครงการเปิดโรงเรยีนสูช่มุชน  - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมวีธิกีารเรยีนรู ้   และนอกสถานศกึษา
(ตอ่) ของตนเองสามารถเรยีนร่วมกบั - ผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนมี

ผูอ้ ืน่ และสนุกกบัการเรยีนรู ้   คณุภาพเป็นทีย่อมรับของ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใชห้อ้ง    ผูป้กครองและชมุชน
สมดใชแ้หลง่เรยีนรแ้ละสือ่ตา่งๆ - สถานศกึษามมีาตฐานเป็นที่สมดุใชแหลงเรยนรูและสอตางๆ  สถานศกษามมาตฐานเปนท
ทัง้ในและนอกสถานศกึษา   พงึพอใจและยอมรับโดย
 - เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ครู และ   ผูป้กครองและชมุชน 
นักเรยีนมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับ
ของผูป้กครองและชมุชน
 - เพือ่ใหส้ถานศกึษามมีาตฐาน
เป็นทีพ่งึพอใจและยอมรับโดย
ผูป้กครองและชมุชน 

47 โครงการโรงเรยีนคุม้ครองเด็ก  - เพอืเป็นการดําเนนิการตาม โรงเรยีนบา้นคขูาด 15,000         20,000       20,000        ผลการประเมนิภายใน
พรบ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 (สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
 - เพอืใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้   - กจิกรรมการป้องกนั โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ความสามารถและมทีักษะการ     การรังแกกนั
ดแูลตนเองใหป้ลอดภัยจาก   - กจิกรรมตวัฉันเป็นของฉัน
อันตราย

48 โครงการจัดการศกึษาโดยไม่  - เพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้าก โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 218,000       218,000      218,000      ผลการประเมนิภายใน
เสยีคา่ใชจ้่ายเรยีนฟร ี15 ปี ประสบการณ์ตรง  - คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน ตามมาตรฐานของ
อยา่งมคีณุภาพ  - เพือ่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรม โรงเรยีนในสงักดั อปท.

ดา้นวชิาการ คณุธรรม ลกูเสอื
เนตรนาร ีทัศนศกึษา โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 428,000       428,000 428,000 ผลการประเมนิภายใน
บรกิารสารสนเทศ - จัดคา่ยดา้นวชิาการ คา่ยพัฒนา ตามมาตรฐานของ
-เพือ่ใหน้ักเรยีนร่วมกจิกรรม   ผูเ้รยีน คา่ยคณุธรรมคา่ยลกูเสอื โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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การเรยีนรู ้   และทัศนศกึษา
 -เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสรมิและตอบ

สนองความสามารถทางวชิาการและ โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 156,000       ผลการประเมนิภายใน
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน - นักเรยีนรว่มกจิกรรมการเรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
 -เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสรมิและตอบ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
สนองความสามารถพเิศษและความ

48 โครงการจัดการศกึษาโดยไม่ ถนัดของผุเ้รยีนใหเ้ต็มศักยภาพ โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 495,000       545,000      599,000      ผลการประเมนิภายใน
เสยีคา่ใชจ้่ายเรยีนฟร ี15 ปี  -เพือ่จัดและใชแ้หลง่เรยีนรูท้ัง้ - กจิกรรมคา่ยคณุธรรมจรยิธรรม ตามมาตรฐานของ
อยา่งมคีณุภาพ (ตอ่) ในและนอกสถานศกึษา - กจิกรรมตามรอยประวัตศิาสตร์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่ใหส้ถานศกึษามกีารร่วม - กจิกรรมคา่ยศลิปะ ดนตรี
มอืกนัระหวา่งบา้น องคก์รทาง - กจิกรรมคา่ยสงัคมเพือ่การเรยีนร ้มอกนระหวางบาน องคกรทาง  กจกรรมคายสงคมเพอการเรยนรู
ศาสนา และสถาบันวชิาการเพือ่ - กจิกรรมวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
พัฒนาวถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน - กจิกรรมเขา้คา่ยพักแรม
 -เพือ่ใหผู้เ้รยีนมวีนิัย มคีวามรับ   ลกูเสอื-เนตรนารี
ผดิชอบและปฏบิัตติามหลัก - กจิกรรมคา่ยดาราศาสตร์
ธรรมเบือ้งตน้ของศาสนาทีต่น   
นับถอื โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 218,000       250,000      250,000      ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามซือ่สตัย์ - กจิกรรมเขา้คา่ยพักแรม ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามกตัญญู   ลกูเสอืเนตรนารี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
กตเวที - กจิกรรมเขา้คา่ยคณุธรรม
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามเมตตา   จรยิธรรม
กรุณาเอือ้เฟื้อเผือ่แผ่ และเสยี - กจิกรรมเขา้คา่ยวชิาการ
สละเพือ่สว่นรวม - กจิกรรมทัศนศกึษา
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนนยิมไทย เห็น
คณุคา่ในภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
ภมูปิัญญาไทย ภมูใิจในวัฒน
ธรรมและความเป็นไทย
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเปรยีบ
เทยีบวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
สรุปเป็นความคดิรวบยอด
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมทีักษะในการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รัก
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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อยา่งตอ่เนือ่ง

49 โครงการกอ่สรา้งอาคารเรยีน เพือ่กอ่สรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ ขนาด 14.70x36.50 ม. -              11,900,000 200,000      - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 12 หอ้งเรยีน พืน้ทีใ่ชส้อย 1,698 ตร.ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ต.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง ในสงักดั อปท.
จ.ขอนแกน่

50 โครงการกอ่สรา้งอาคารเรยีน เพือ่กอ่สรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ ขนาด 14.70x36.50 ม. -              11,900,000 734,000      - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 12 หอ้งเรยีน พืน้ทีใ่ชส้อย 1,698 ตร.ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ต.บา้นเหลา่ อ.บา้นฝาง ในสงักดั อปท.
จ.ขอนแกน่

51 โครงการกอ่สรา้งบา้นพักเรอืน เพือ่กอ่สรา้งบา้นพักเรอืนแถว ขนาด 8.50x19 ม. -              4,570,000   734,000      - ผลการประเมนิภายใน
แถว โรงเรยีนสชีมพศูกึษา 2 ชัน้ 8 หน่วย พืน้ทีใ่ชส้อย 323 ตร.ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ต.วังเพิม่ อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ ในสงักดั อปท.

52 โครงการกอ่สรา้งบา้นพักเรอืน เพือ่กอ่สรา้งบา้นพักเรอืนแถว ขนาด 8.50x19 ม. -              4,570,000   734,000      - ผลการประเมนิภายใน
แถว โรงเรยีนโนนหันวทิยายน 2 ชัน้ 8 หน่วย พืน้ทีใ่ชส้อย 323 ตร.ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ต.โนนหัน อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ในสงักดั อปท.

53 โครงการกอ่สรา้งบา้นพักเรอืน เพือ่กอ่สรา้งบา้นพักเรอืนแถว ขนาด 8.50x19 ม. -              4,570,000   310,000      - ผลการประเมนิภายใน
แถว โรงเรยีนหนองโนประชา 2 ชัน้ 8 หน่วย พืน้ทีใ่ชส้อย 323 ตร.ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
สรรค ์ต.หนองโน อ.กระนวน ในสงักดั อปท.
จ.ขอนแกน่

54 โครงการกอ่สรา้งบา้นพักเรอืน เพือ่กอ่สรา้งบา้นพักเรอืนแถว ขนาด 8.50x19 ม. -              -            4,570,000   - ผลการประเมนิภายใน
แถว โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม 2 ชัน้ 8 หน่วย พืน้ทีใ่ชส้อย 323 ตร.ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน่ ในสงักดั อปท.

55 โครงการกอ่สรา้งหอ้งนํ้า เพือ่กอ่สรา้งหอ้งนํ้าใหเ้พยีง กอ่สรา้งหอ้งนํ้าขนาด -              -            520,000      - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนซบัสมบรูณ์พทิยาลัย พอสําหรับนักเรยีน และสง่ 4.50x7.50 ม. จํานวน 10 ที่ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ต.ซบัสมบรูณ์ อ.โคกโพธิไ์ชย เสรมิใหน้ักเรยีนมสีขุอนามัย ในสงักดั อปท.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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56 โครงการกอ่สรา้งหอ้งนํ้า โรงเรยีน เพือ่กอ่สรา้งหอ้งนํ้าใหเ้พยีง กอ่สรา้งหอ้งนํ้าขนาด -              734,000      734,000      - ผลการประเมนิภายใน
ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย พอสําหรับนักเรยีน และสง่ 10 ทีน่ั่ง จํานวน 2 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

เสรมิใหน้ักเรยีนมสีขุอนามัย ในสงักดั อปท.

57 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมหลังคา เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมหลังคา ปรับปรงุซอ่มแซมหลังคา -              -            307,500      - ผลการประเมนิภายใน
อาคาร 2 และ 3 โรงเรยีนเมอืงพล อาคารเรยีนโรงเรยีนในสงักดั อาคารเรยีน อาคาร 2 ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
พทิยาคม และ 3 ในสงักดั อปท.

58 โครงการปรับปรงุซอ่มแซม เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมหอ ปรับปรงุซอ่มแซมหอ -              -            480,000      - ผลการประเมนิภายใน
หอประชมุ โรงเรยีนโนนหัน ประชมุโรงเรยีนในสงักดัที่ ประชมุเพือ่จัดกจิกรรม ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
วทิยายน ชาํรดุ และใหบ้รกิารชมุชน ในสงักดั อปท.ุ ุ

59 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร -              -            200,000      - ผลการประเมนิภายใน
เรยีนถาวร โรงเรยีนพศิาลปณุณ เรยีนโรงเรยีนในสงักดัทีช่าํรดุ เรยีน 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
วทิยา ใหม้คีวามคงทนถาวร ในสงักดั อปท.

60 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร -              -            750,000      - ผลการประเมนิภายใน
เรยีน ก ข และ ค โรงเรยีน เรยีนโรงเรยีนในสงักดัทีช่าํรดุ เรยีน 3 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
หนองโนประชาสรรค์ ใหม้คีวามคงทนถาวร ในสงักดั อปท.

61 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมหอ้ง เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้ง ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้ง -              -            615,000      - ผลการประเมนิภายใน
ปฏบิัตกิารทางภาษา โรงเรยีน ปฏบิัตกิารทางภาษาใหม้ี ปฏบิัตกิาร จํานวน 1 หอ้ง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
พศิาลปณุณวทิยา ความคงทนถาวร ในสงักดั อปท.

62 โครงการปรับปรงุซอ่มแซม เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร -              -            140,000      - ผลการประเมนิภายใน
อาคารเรยีนชัว่คราว โรงเรยีน เรยีนชัว่คราวสําหรับใชใ้นการ เรยีนชัว่คราว 2 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
โนนโพธิศ์รวีทิยาคม จัดการเรยีนการสอนกลุม่งาน ในสงักดั อปท.

พืน้ฐานอาชพี

63 โครงการเคลอืบผวิถนนดว้ย เพือ่อํานวยความสะดวกแก่ -              -            700,000      - ผลการประเมนิภายใน
แอสฟัสต ์โรงเรยีนซาํสงูวทิยาคม การเดนิทางของนักเรยีน และ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ผูป้กครอง รวมถงึผูม้าตดิตอ่ ในสงักดั อปท.
ราชการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.1  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั ท ัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

64 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร -              300,000      300,000      - ผลการประเมนิภายใน
เรยีน โรงเรยีนซาํสงูวทิยาคม เรยีนโรงเรยีนในสงักดัทีช่าํรดุ เรยีน 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ใหม้คีวามคงทนถาวร ในสงักดั อปท.

รวม   64  โครงการ 145,652,150 180,713,830 161,305,340

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการนักเรยีนคนเกง่ - เพือ่ทดสอบความรูค้วามสามารถ  -จัดทดสอบวัดความรูเ้พือ่คัดเลอืก 500,000 500,000 500,000 - จํานวนผุผ้่านการทดสอบ
ของโรงเรยีนในสงักดั ดา้นวชิาการของนักเรยีนโรงเรยีน นักเรยีนไปเขา้ร่วมแขง่ขนัวชิาการ - จํานวนรางวัลทีไ่ดร้ับจาก
อบจ.ขอนแกน่ ในสงักดั การแขง่ขนั

- เพือ่คัดเลอืกนักเรยีนคนเกง่เขา้ร่วม
แขง่ขนัดา้นวชิาการในกลุม่สาระตา่งๆ
ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

2 โครงการมหกรรมการศกึษา เพือ่เขา้ร่วมจัดนทิรรศการในงาน จัดมหกรรมการศกึษานักเรยีน 1 200 000 1 200 000 1 200 000 ระดับความสําเร็จของการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

2 โครงการมหกรรมการศกษา -เพอเขารวมจดนทรรศการในงาน - จดมหกรรมการศกษานกเรยน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ระดบความสาเรจของการ
ทอ้งถิน่ มหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ในระดับ นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 19 โรงเรยีน จัดงาน

ภมูภิาค และระดับประเทศ เพือ่คัดเลอืกเป็นตัวแทนเขา้แขง่ขนั
ระดับภาคและประเทศ

3 โครงการ To be number - เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนนักเรยีน  -โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิาร 500,000 500,000 500,000  -จํานวนนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
one โรงเรยีนในสงักดัเขา้ร่วมกจิกรรม สว่นจังหวัดขอนแกน่ กจิกรรม

To be number one  -ผลการเขา้ร่วมกจิกรรม

4 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  - เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ และรูเ้ทคนคิ  -ผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั 19 คน 200,000 -               -                -รอ้ยละความพงึพอใจของ
ทบทวนแผนยทุธศาสตรก์าร วธิกีารวางแผนและการแปลงแผน  -ครูผูป้ฏบิัตไิมน่อ้ยกวา่โรงเรยีนละ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ไปสูก่ารปฏบิัติ 2 คน
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่

5 โครงการนักเรยีนองคก์าร เพือ่สง่เสรมิการอา่นและ -นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 500,000     500,000    500,000    - รอ้ยละของนักเรยีนทีอ่า่น
บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อา่น ทักษะการเขยีนแกน่ักเรยีน จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 5,000 คน ออกเขยีนได ้
ออกเขยีนไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต์ โรงเรยีนในสงักดัใหอ้า่นออก

เขยีนไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

6 โครงการคา่ยวชิาการเด็กและ เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งทักษะ -นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 1,500,000   1,500,000  1,500,000  -รอ้ยละความพงึพอใจของ
เยาวชน สาระการเรยีนรูแ้กน่ักเรยีน ไมน่อ้ยกวา่ 500 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

โรงเรยีนในสงักดัสูค่วามเป็นเลศิ
ดา้นวชิาการ

7 โครงการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต เพือ่เป็นคา่บรกิารดา้นโทรคมนาคม - ตดิตัง้ระบบอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน -รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
(คา่บรกิารทางโทรคมนาคม) และการสือ่สารของโรงเรยีนใน ในสงักดั ดงันี้ ทีเ่ขา้สบืคนืขอ้มลูในระบบ

สงักดัสําหรับใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลู  (1) ร.ร.บา้นหนองเสีย้ว 7,200         7,200        7,200        อนิเตอรเ์น็ต
ทางการศกึษาแกค่รแูละนักเรยีน  (2) ร.ร.บา้นคขูาด 7,200         7,200        7,200        -รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน

 (3) ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 7,200         7,200        7,200        ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่ระบบ
(4) ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 7,200         7,200        7,200        การใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต( ) , , ,
 (5) ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 7,200         7,200        7,200        ภายในโรงเรยีน
 (6) ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 7,200         7,200        7,200        
 (7) ร.ร.พระธาตขุามแกน่ 7,200         7,200        7,200        
 (8) ร.ร.ซําสงูพทิยาคม 7,200         7,200        7,200        
 (9) ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 7,200         7,200        7,200        
 (10) ร.ร.พวูัดพทิยาคม 7,200         7,200        7,200        
 (11) ร.ร.โคกสงูประชาสรรพ์ 7,200         7,200        7,200        
 (12) ร.ร.โนนหันวทิยายน 7,200         7,200        7,200        
 (13) โรงเรยีนสชีมพศูกึษา 7,200         7,200        7,200        
 (14) ร.ร.มัธยมหนองเขยีด 7,200         7,200        7,200        
 (15) ร.ร.พระยนืวทิยาคาร 7,200         7,200        7,200        
 (16) ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 7,200         7,200        7,200        
 (17) ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 7,200         7,200        7,200        
 (18) ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 7,200         7,200        7,200        
 (19) ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 7,200         7,200        7,200        

8 โครงการพัฒนาระบบเทคโน -เพือ่พัฒนาระบบขอ้มลูดา้นการ  - กองการศกึษาฯ 500,000     500,000    500,000    -รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
โลยสีารสนเทศ ศกึษาสนับสนุนการจัดการศกึษา  -โรงเรยีนในสงักดั 19 โรงเรยีน ทีเ่ขา้สบืคนืขอ้มลูในระบบ

-เพือ่พัฒนาระบบเครอืขา่ยการ อนิเตอรเ์น็ต
ศกึษาระหวา่งสว่นราชการและ -รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดั ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่ระบบ

การใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

9 โครงการพัฒนาศกัยภาพศนูย์ -เพือ่เพิม่ศกัยภาพของครผููด้แูล -ครผููด้แูลเด็กและนักวชิาการ 500,000     500,000    500,000    -รอ้ยละความพงึพอใจ
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแกน่ เด็ก และนักวชิาการศกึษาใน ศกึษาในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 350 คน

10 โครงการชมุนุมลกูเสอื เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรม -คดัเลอืกลกูเสอืเนตรนารเีขา้รว่ม -ผลการประเมนิภายใน
ทอ้งถิน่แหง่ชาติ การเขา้รว่มงานชมุนุมลกูเสอื งานลกูเสอืทอ้งถิน่แหง่ชาต ิ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ทอ้งถิน่แหง่ชาตขิองนักเรยีน รวม 18 หมู ่ๆ ละ 12 คน ดงันี้ ในสงักดั อปท.
โรงเรยีนในสงักดั  (1) ร.ร.บา้นคขูาด 20,000       20,000      20,000      

 (2) ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 20,000       20,000      20,000      
(3) ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 20,000       20,000      20,000      ( ) , , ,
 (4) ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000       20,000      20,000      
 (5) ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 20,000       20,000      20,000      
 (6) ร.ร.พระธาตขุามแกน่ 20,000       20,000      20,000      
 (7) ร.ร.ซําสงูพทิยาคม 20,000       20,000      20,000      
 (8) ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 20,000       20,000      20,000      
 (9) ร.ร.พวูัดพทิยาคม 20,000       20,000      20,000      
 (10) ร.ร.โคกสงูประชาสรรพ์ 20,000       20,000      20,000      
 (11) ร.ร.โนนหันวทิยายน 20,000       20,000      20,000      
 (12) โรงเรยีนสชีมพศูกึษา 20,000       20,000      20,000      
 (13) ร.ร.มัธยมหนองเขยีด 20,000       20,000      20,000      
 (14) ร.ร.พระยนืวทิยาคาร 20,000       20,000      20,000      
 (15) ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 20,000       20,000      20,000      
 (16) ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 20,000       20,000      20,000      
 (17) ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 20,000       20,000      20,000      
 (18) ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 20,000       20,000      20,000      

11 โครงการอบรมเยาวชนมสุลมิ เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจหลักการ เยาวชนมสุลมิ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 300,000 300,000 300,000 -จํานวนเด็กและเยาวชนที่
ปฏบิัตขิองศาสนามสุลมิและ 200 คน เขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิสรา้งจรยิธรรมแกเ่ยาชน
มสุลมิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 56

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

12 โครงการจัดกจิกรรมสําหรับ เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการละเลน่ -จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 800,000 800,000 800,000  -จํานวนเด็กและเยาวชนที่
เด็กและเยาวชน ของเด็กและเยาวชนในวันเด็ก -เยาวชนในเขตจังหวัดขอนแกน่ เขา้รว่มกจิกรรม

แหง่ชาตใิหเ้ด็กไดแ้สดงออกซึง่ ไมน่อ้ยกวา่ 1,000 คน
ความสามารถในดา้นตา่ง ๆ

13 โครงการพัฒนาสภาพ - เพือ่สภาพแวดลอ้มทาง โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 55,000 80,000 85,000 ผลการประเมนิภายใน
แวดลอ้มทางกายภาพและ กายภาพและการบรกิาร - จัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การ ตามมาตรฐานของ
การบรกิาร  - เพือ่พัฒนาสภาพแวดลอ้ม   จัดการเรยีนรู ้ มอีาคารสถานที่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

ทางกายภาพทีเ่อือ้ตก่การ - มกีารสง่เสรมิสขภาพอนามัยุ
เรยีนการสอน   และความปลอดภัยของผูเ้รยีน
- เพือ่ปรับปรงุอาคารสถานที่ - มกีารใหบ้รกิารเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า ประปา อปุกรณ์   สารสนเทศทกุรปูแบบทีเ่อือ้ตอ่
- เพือ่พัฒนาสภาพแวดลอ้ม   การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการ
ทางกายภาพและการบรกิาร   เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม
 - เพือ่ปรับปรุงภมูทิัศนโ์ดยรอบ - มกีารจัดหอ้งเรยีนหอ้งปฏบิัตกิาร
โรงเรยีน   หอ้งสมดุพืน้ทีส่เีขยีว  และสิง่
- เพือ่ปรับปรงุอาคารเรยีน   อํานวยความสะดวกเพยีงพอ
และอาคารประกอบ   และอยูใ่นสภาพการใชง้านไดด้ี
 - เพือ่ใชใ้นการคมนาคมสญัจร - มกีารจัดและใชแ้หลง่เรยีนรูท้ัง้
- เพือ่ปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม   ในและนอกสถานศกึษา โดยการ
และแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่   จัดสวนป่าโรงเรยีนใหเ้ป็นแหลง่
การจัดการศกึษาและพรอ้ม   เรยีนรูต้ามธรรมชาติ
ใหบ้รกิารนักเรยีนไดพ้ัฒนา
ตามธรรมชาตแิละเต็มตาม โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 50,000         50,000         50,000         ผลการประเมนิภายใน
ศกัยภาพ - สง่เสรมิและพัฒนาสือ่ ตามมาตรฐานของ
 - พัฒนาสภาพแวดลอ้ม อาคาร    เทคโนโลยสีารสนเทศ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
สถานที ่และสิง่อํานวยความ - สง่เสรมิและพัฒนาครใูนการจัด
สะดวกอยา่งเป็นระบบ   ทํานวัตกรรมทางการศกึษา

- สง่เสรมิและพัฒนาการใชห้อ้ง
   พเิศษ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 57

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

13 โครงการพัฒนาสภาพ  - ประเมนิผลการพัฒนาสภาพ
แวดลอ้มทางกายภาพและ แวดลอ้มใหร้่มรืน่ สะอาด - สง่เสรมิและพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้
การบรกิาร (ตอ่) ปลอดภัย  - จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ในการสง่เสรมิ

 - จัดสรา้งแหลง่เรยีนรูใ้น    และพัฒนาสภาพแวดลอ้มทาง
โรงเรยีน    กายภาพและการบรกิาร
 - เพือ่จัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ตอ่การจัดการเรยีนรู ้และอาคาร โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 100,000 100,000 100,000 ผลการประเมนิภายใน
สถานที ่ - ปรับปรงุ ซอ่ม อาคารเรยีน ตามมาตรฐานของุ ฐ
 -เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรูแ้ละ   อาคารประกอบ ซอ่มระบบ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 ตระหนักเกีย่วกบัการอนุรักษ์   ไฟฟ้า ประปา 
พลังงานและสิง่แวดลอ้ม
- เพือ่โรงเรยีนจะไดม้ี โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 10,000       12,000      13,000      ผลการประเมนิภายใน
สิง่แวดลอ้มทีด่ไีรม้ลพษิ - กจิกรรมพัฒนาสภาพแวดลอ้ม ตามมาตรฐานของ
- ฝึกนสิยันักเรยีนใหม้คีวาม  ทางกายภาพและการบรกิาร โรงเรยีนในสงักดั อปท.
รับผดิชอบตอ่หนา้ที่
- เพือ่ใหส้ถานศกึษามกีารจัด โรงเรยีนพระยนื 479,000 680,000 200,000 ผลการประเมนิภายใน
สภาพแวดลอ้ม และการบรกิาร - ปรับปรงุภมูทิัศน์ ตามมาตรฐานของ
ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพัฒนาตาม  - ปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ  - ถนนคอนกรตีขนาด6 ม.ยาว260ม.
 - เพือ่จัดสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย ์ 20,000       20,000      20,000      ผลการประเมนิภายใน
และบรกิารนํ้าดืม่ใหน้ักเรยีน - ปรับปรงุภมูทิัศนภ์ายในบรเิวณ ตามมาตรฐานของ

  โรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- จัดสภาพหอ้งเรยีน หอ้งสมดุ

   หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้งคอมพวิเตอร ์
  ใหพ้รอ้มบรกิารนักเรยีน
- จัดทําขอ้มลูสารสนเทศ
  แหลง่เรยีนรู ้

- ซอ่มแซมอาคารเรยีน อาคาร
  ประกอบ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 58

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

- จัดซือ้มา้นั่งหนิออ่นจํานวน 5 ชดุ
- ตดิตัง้พัดลมเพดาน 7 เครือ่ง
- จัดซือ้ถังขยะ จํานวน 20 ใบ

13 โครงการพัฒนาสภาพ โรงเรยีนโนนหนั 200,000     200,000    200,000    ผลการประเมนิภายใน
แวดลอ้มทางกายภาพและ - จัดซือ้คอมพวิเตอรใ์หบ้รกิาร ตามมาตรฐานของ
การบรกิาร (ตอ่)   ในหอ้งสมดุ จํานวน 5 เครือ่ง โรงเรยีนในสงักดั อปท.

- ปรับปรงุลานขา้งหอประชมุ
- ปรับปรงุหอ้งนํ้านักเรยีน
- ปรับสภาพแวดลอ้มทั่วไป

โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 100,000     400,000    400,000    ผลการประเมนิภายใน
 - ปรับปรุงหอ้งเรยีน หอ้งประกอบการ ตามมาตรฐานของ
 - ปรับปรุงหอ้งปฏบิัตกิาร โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - ปรับปรุงหอ้งสํานักงานฝ่าย
 - ปรับปรุงภมูทิัศนร์อบโรงเรยีน
 - จัดทําโรงจอดรถ ครู นักเรยีน
 - จัดทําลานกจิกรรม

โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 100,000     100,000    100,000    ผลการประเมนิภายใน
- จัดทําสว่นหยอ่มภายใน ตามมาตรฐานของ
  โรงเรยีนจํานวน 200 ตร.ม. โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ์ 20,000 30,000        35,000 ผลการประเมนิภายใน
- พัฒนา ปรับปรงุและบํารงุระบบ ตามมาตรฐานของ
  คอมพวิเตอร์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 800,000     840,000 882,000 ผลการประเมนิภายใน
- ปรับปรงุสวนหยอ่มและบรเิวณ ตามมาตรฐานของ
  โรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- ปรับแตง่กิง่ไมใ้หญใ่กลอ้าคาร
- กจิกรรมปรับปรงุสํานักงาน
  ฝ่ายบรกิาร/บรหิารงานทั่วไป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 59

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

- กจิกรรมวางแผนงาน
  ปกครอง
- กจิกรรมปรับปรงุหอ้งสมดุ
- กจิกรรมปรับปรงุหอ้ง
  โสตทัศนูปกรณ์

13 โครงการพัฒนาสภาพ - กจิกรรมวทิยบรกิาร
แวดลอ้มทางกายภาพและ - จัดซือ้เวชภัณฑเ์พือ่การพยาบาล
การบรกิาร (ตอ่)  - จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัวและ

  อปุกรณ์ทําความสะอาด
- จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวัสดกุอ่สรา้ง
  เพือ่ซอ่มแซมอาคาร

โรงเรยีนเมอืงพล 1,538,900  1,538,900  1,538,900  ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมปรับปรงุภมูทิัศนแ์ละ ตามมาตรฐานของ
  สิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ
  สิง่แวดลอ้ม
- วันสิง่แวดลอ้ม
- อนุรักษ์พลังงาน,หอ้งเรยีนสเีขยีว
- วันทําความสะอาดร.ร.
  ( Big cleaning day)
- กจิกรรมกําจัดขยะมลูฝอย
- กจิกรรมกําจัดสิง่ปฏกิลู
- คา่สาธารณูปโภค(คา่นํ้า ,คา่ไฟ,
  คา่อนิเตอรเ์น็ต ,คา่โทรศพัท)์

โรงเรยีนบา้นคขูาด 15,000 15,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมโรงเรยีนสะอาดปลอด โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  ขยะ
- กจิกรรมปรับปรงุภมูทิัศน์

โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 200,000 220,200 242,000 ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 60

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

- รายการสภาพแวดลอ้มทาง ตามมาตรฐานของ
  กายภาพและใหบ้รกิาร โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  ชมุชน 30 รายการ

13 โครงการพัฒนาสภาพ โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 196,000 200,000 200,000 ผลการประเมนิภายใน
แวดลอ้มทางกายภาพและ - มสีภาพแวดลอ้มทาง ตามมาตรฐานของ
การบรกิาร (ตอ่)   กายภาพทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

- มนีํ้าดืม่ไวส้ําหรับบรกิารนักเรยีน

14 โครงการพัฒนาสง่เสรมิการ - เพือ่พัฒนาและสนับสนุน โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 15,000       15,000      15,000      ผลการประเมนิภายใน
ใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ในการจัด  -จัดทําหลักสตูรทอ้งถิน่ ตามมาตรฐานของ
ทอ้งถิน่เพือ่จัดการศกึษา การเรยีนการสอน - สํารวจและจัดทําทะเบยีนภมูิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

- เพือ่สง่เสรมิการใชแ้หลง่   ปัญญาทอ้งถิน่ และแหลง่เรยีนรู ้
เรยีนรูจ้ากภมูปิัญญาทอ้งถิน่   ในชมุชน
- เพือ่สนับสนุนและใชแ้หลง่  -นําภมูปิัญญาทอ้งถิน่มาใชใ้น
เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญาทอ้งถิน่    การเรยีนการสอนและนํานักเรยีน

 -เพือ่พัฒนาและสนับสนุนภมูิ   ไปศกึษาแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน
ปัญญาทอ้งถิน่
- เพือ่สรา้งโอกาสใหภ้มูิ โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 50,000 50,000 50,000 ผลการประเมนิภายใน
ปัญญาทอ้งถิน่ และชมุชน - จัดการเรยีนการสอนโดยใช ้ ตามมาตรฐานของ
มสีว่นรว่มในการจัดทําหลัก   ภมูปิัญญาทอ้งถิน่8กลุม่สาระ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
สตูรระดบัสถานศกึษาและ
การจัดการศกึษา  โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 10,000 11,000 12,100 ผลการประเมนิภายใน
-   เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหค้รู  - แหลง่เรยีนรู ้20รายการ ตามมาตรฐานของ
นักเรยีนในโรงเรยีน ไดเ้รยีนรู ้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ดว้ยดว้ยแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา

ทอ้งถิน่ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 5,000 5,500 6,500 ผลการประเมนิภายใน
-  เพือ่เป็นการปลกูจติสํานกึ - กจิกรรมพัฒนาและสนับสนุนภมูิ ตามมาตรฐานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 61

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

ของนักเรยีนในโรงเรยีน เห็น   ปัญญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
คณุคา่ของวถิทีอ้งถิน่
- เพือ่สง่เสรมิการใชแ้หลง่ โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย ์ 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา - จัดทําขอ้มลูสารสนเทศ แหลง่ ตามมาตรฐานของ
ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่มาใช ้   เรยีนรู ้ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ และ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ในการจัดการเรยีนรู ้   ชมุชนในทอ้งถิน่

14 โครงการพัฒนาสง่เสรมิการ  - สง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่น - จัดทําหลักสตูรทอ้งถิน่ในกลุม่
ใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา หรอืเชือ่มโยงสือ่การเรยีนการ   สาระทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่และ
ทอ้งถิน่เพือ่จัดการศกึษา สอนจากแหลごงเรยีนรูさและภมูิ   บรบิทของโรงเรยีน และจัดใหม้ี
(ตอ่) ปずญญาในทさองถิน่    แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิัญญาทอ้งถิน่

ี ่ ใ ั- สนับสนุนใหแ้หลง่เรยีนรูภ้มู ิ   เขา้มามสีว่นรว่มในการจัดการ

ปัญญาทอ้งถิน่ และชมุชนเขา้    ศกึษา

มามสีว่นร่วมในการจัดทําหลัก  - นักเรยีนทกุคนเขา้รว่มกจิกรรม
สตูรระดบัสถานศกึษา  การศกึษาแหลง่เรยีนรูภ้มูปิัญญา
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วาม   ทอ้งถิน่ และชมุชน
เขา้ใจเกีย่วกบัภมูปิัญญาทอ้ง
ถิน่และสามารถนําไปใชใ้นชวีติ โรงเรยีนโนนหนั 100,000     200,000    200,000    ผลการประเมนิภายใน
ประจําวันได ้ - นักเรยีนไดใ้ชแ้หลง่เรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่เป็นการยกระดับและ   ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ในสถานศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
พัฒนาทางดา้นการเรยีนการสอน   และนอกสถานศกึษา จํานวน
 - เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิองคค์วามรู ้   ไมน่อ้ยกวา่คนละ 20 ครัง้ตอ่ปี
เกีย่วกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง - ปรับปรงุแหลง่เรยีนรู ้เชน่
 - เพือ่เป็นการจัดการเรยีนการ   สวนคณติศาสตร ์สวนสมนุไพร
สอนแบบบรูณาการของกลุม่สาระ   ศนูยศ์ลิปวัฒนธรรมอสีาน ศนูย์
การเรยีนรูท้ัง้ 8 กลุม่สาระกบั   สือ่วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
เศรษฐกจิพอเพยีง   หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 
 - เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นเศรษฐ   หอ้งE-learning
กจิพอเพยีงสูก่ารพัฒนาเศรษฐ
กจิและสงัคมไทยอยา่งยั่งยนื โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 10,000 30,000 35,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดใ้ชเ้วลาวา่ง - ครนูักเรยีนในโรงเรยีน ไดเ้รยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
ใหเ้กดิประโยชน์   ดว้ยแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 62

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

 - เพือ่ใหน้ักเรยีนเปิดโลกทัศน์   ทอ้งถิน่ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
กวา้งขึน้จากการอา่น
 - เพือ่พัฒนาแหลง่เรยีนรูห้นังสอื โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 32,000 32,000 32,000 ผลการประเมนิภายใน
สารสนเทศ ทีท่ันสมัยเพยีงพอ - มแีหลง่เรยีนรูต้ามหลัก ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่เชือ่มโยงและแลกเปลีย่น   ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ขอ้มลูกบัแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูิ - มแีหลง่ขอ้มลูภมูปิัญญาทอ้งถิน่
ปัญญาทอ้งถิน่

14 โครงการพัฒนาสง่เสรมิการ  - เพือ่สํารวจและจัดทําทะเบยีน - หอ้งสมดุมวีารสาร สือ่สิง่พมิพท์ี่
ใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ในชมุชนใน   พรอ้มใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้
ทอ้งถิน่เพือ่จัดการศกึษา ศาสตรต์า่งๆ   ดว้ยตนเอง
(ตอ่) -เพือ่สนับสนุนการจัดกจิกรรม( ) ุ

  ดา้นประเพณี  วัฒนธรรมร่วม โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 100,000     60,000      60,000      ผลการประเมนิภายใน
  กบัชมุชน  -กจิกรรมการเรยีนรูน้อกสถานที่ ตามมาตรฐานของ

 -กจิกรรมเรยีนรูจ้ากปราชญช์มุชน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 16,000       16,000      16,000      ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมการยกระดับและพัฒนา ตามมาตรฐานของ
   ทางดา้นการเรยีนการสอน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมสนับสนุนใหเ้กดิองคค์วามรู ้
   เกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ์ 20,000       25,000      30,000      ผลการประเมนิภายใน
- ศกึษาดงูานนอกสถานที่ ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 5,000        5,250 5,513 ผลการประเมนิภายใน
- สง่เสรมิ อนุรักษ์ แหลง่เรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
  ทางภมูปิัญญาในทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนเมอืงพล 1,643,000   1,643,000  1,643,000  ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมพัฒนาหอ้งสมดุและ ตามมาตรฐานของ
หอ้ง IT โรงเรยีนในสงักดั อปท.
-  กจิกรรมพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 63

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

    1.จัดซือ้วัสด ุครุภัณฑ ์ 40 รายการ
    2.จัดซือ้หนังสอื  200  เลม่
    3.จัดซือ้วารสาร หนังสอืพมิพ ์
    4.จา้งเหมาบรกิารซอ่มหนังสอื

14 โครงการพัฒนาสง่เสรมิการ โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 10,000        10,000        10,000        ผลการประเมนิภายใน
ใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญา  - ชมุชนมสีว่นร่วมในการจัดทํา ตามมาตรฐานของ
ทอ้งถิน่เพือ่จัดการศกึษา    หลักสตูรสถานศกึษาและการใช ้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
( ่ ) ี ปั ่(ตอ่)   แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิัญญาทอ้งถนิ

- หลักสตูรทอ้งถิน่โดยมี
  ชมุชนมสีว่นร่วม

โรงเรยีนบา้นคขูาด 3,000 5,000 5,000 ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมพัฒนาสง่เสรมิการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  เรยีนรูก้บัแหลง่เรยีนรูแ้ละ
  ภมูปิัญญาทอ้งถิน่

โรงเรยีนเปรมตณิสูลานนท์ 5,000 5,500 6,050 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสบืสานประเพณีชมุชน ตามมาตรฐานของ
   ทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

15 โครงการพัฒนาความรว่มมอื - เพือ่พัฒนาความรว่มมอืระหวา่ง โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 10,000 15,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
ระหวา่งบา้นโรงเรยีน และ บา้นโรงเรยีนและสถาบันวชิาการ - มกีารจัดเป็นแหลง่วทิยาการ ตามมาตรฐานของ
สถาบันวชิาการเพือ่พัฒนา เพือ่พัฒนา   ในการแสวงหาความรูแ้ละบรกิาร โรงเรยีนในสงักดั อปท.
วถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน วถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน   ชมุชน

 - เพือ่ประสานความร่วมมอื - จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ระหวา่งชมุชน บา้นโรงเรยีน   รว่มกนั
และสถานบันทางวชิาการเพือ่
พัฒนาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

15 โครงการพัฒนาความรว่มมอื - เพือ่จัดสรา้งแหลง่เรยีนรู ้ โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 20,000       20,000      20,000      ผลการประเมนิภายใน
ระหวา่งบา้นโรงเรยีน และ แหลง่วทิยาการ สําหรับให ้ - กจิกรรม ศาสนา วัฒนธรรมศลิปะ ตามมาตรฐานของ
สถาบันวชิาการเพือ่พัฒนา บรกิารชมุชนในการศกึษา   ประเพณีของ  ชมุชน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
วถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน คน้ควา้และแสวงหาความรู ้ - กจิกรรมศกึษาแหลง่เรยีนรูใ้นู ุ ู ู
(ตอ่) ทีท่ันสมัยและสอดคลอ้งกบั   ชมุชน

ชมุชนในทอ้งถิน่ - กจิกรรมจติอาสาพัฒนาชมุชน
- เพือ่สรา้งโอกาสใหช้มุชน
มสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่น โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนรู ้รว่มมอืกนัพัฒนาการ - กจิกรรมพัฒนาความรูสู้ช่มุชน ตามมาตรฐานของ
การจัดการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - สง่เสรมิความสมัพันธแ์ละ
ความร่วมมอืกบัชมุชน โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 10,000 11,000 12,100 ผลการประเมนิภายใน
 - ประเมนิระบบและกลไกในการ  - เขา้ร่วมกจิกรรมการร่วมมอืกบัชมุชน ตามมาตรฐานของ
สง่เสรมิความสมัพันธแ์ละความ    และสถาบันวชิาการ 10 รายการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ร่วมมอืกบัชมุชน
 -  ปรับปรุง ระบบและกลไกใน โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 4,000 4,500 5,000 ผลการประเมนิภายใน
การสรา้งความสมัพันธแ์ละความ  - กจิกรรมพัฒนาความร่วมมอืระหวา่ง ตามมาตรฐานของ
ร่วมมอืกบัชมุชน ตามขอ้เสนอ    บา้น โรงเรยีน และสถาบันวชิาการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
แนะ    เพือ่พัฒนาวถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน
 - สนับสนุนการนําความรูไ้ป
เผยแพร่แกช่มุชน โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 27,900 30,000 35,000 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดกจิกรรมวันสําคัญของชาต ิ - ออกเยีย่มบา้นนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
ศาสนา และวัฒนธรรมของ   ปีการศกึษาละ 1 ครัง้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ทอ้งถิน่ - เดนิทางไกลลกูเสอืสํารอง
 - บรกิารใหค้วามรูแ้กช่มุชน   ปีการศกึษาละ 1 ครัง้
 - เพือ่จัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูท้ีม่ ี - เขา้คา่ยพักแรมลกูเสอื

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

ICTเป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึ   เนตรนาร ีปีการศกึษาละ 1 ครัง้
สารสนเทศ ความรู ้บทเรยีนตา่งๆ
ใหก้บัประชาชนทกุกลุม่วัย โรงเรยีนพระยนื 20,000 20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะและ  - กจิกรรมงานประเพณีบญุเหลา่พระยนื ตามมาตรฐานของ
พัฒนาบคุลากรในชมุชน ในดา้น  - คา่ใชส้อยและวัสดงุานประเพณี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
เทคโนโลยสีารสนเทศและ    เขา้พรรษา
การสือ่สาร

15 โครงการพัฒนาความรว่มมอื  - เพือ่สง่เสรมิวันสําคัญของชาติ โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย ์ 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
ระหวา่งบา้นโรงเรยีน และ และรักษาขนบธรรมเนยีม - สรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้นเกษตรกรรม ตามมาตรฐานของ
สถาบันวชิาการเพือ่พัฒนา ประเพณีอันดงีาม   (การทํานา 1 ไร ่ไดเ้งนิ 1 แสน) โรงเรยีนในสงักดั อปท.
วถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน 4.เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามเคารพและ - หอ้งคอมพวิเตอรเ์พือ่การสบืคนู้ ุ
(ตอ่) เทดิทนูสถาบันชาต ิศาสนาและ   ขอ้มลูและการบรกิาร  1 หอ้ง

พระมหากษัตรยิ์ - สรา้งศนูยก์ารเรยีนรู ้ดา้นเกษตร
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดต้ระหนักถงึ   พอเพยีงแหลง่เรยีนรูต้ามธรรมชาต ิ
ความสําคัญของการอนุรักษ์ซึง่
ศลิปประเพณีอันดงีามของทอ้งถิน่ โรงเรยีนโนนหนั 20,000       20,000      30,000      ผลการประเมนิภายใน
 - นักเรยีนเกดิทักษะเกีย่วกบั - กจิกรรมวันพบผูป้กครอง ตามมาตรฐานของ
ศลิปวัฒนธรรมประเพณีดว้ย - กจิกรรมเยีย่มบา้น โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ประสบการณ์ตรงจากแหลง่
เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 2,000 20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน

- กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้ ตามมาตรฐานของ
  รว่มกบัชมุชน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 15,000 15,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
- นักเรยีนไดศ้กึษาแหลง่ ตามมาตรฐานของ
เรยีนรูภ้มูปิัญญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
นอกสถานที่
-โรงเรยีนใหค้วามรูแ้กช่มุชน

โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 30,000       60,000      60,000      ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมนําความรูสู้ช่มุชน ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมคณะกรรมการสถาน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  ศกึษา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

- กจิกรรมวทิยากรทอ้งถิน่
- กจิกรรมวันสําคญั

โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 26,000       26,000      26,000      ผลการประเมนิภายใน
 - จัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูท้ีม่IีCTเป็น ตามมาตรฐานของ
   เครือ่งมอืในการเขา้ถงึสารสนเทศ  โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ความรู ้บทเรยีนตา่งๆใหก้บัประชาชน
   ทกุกลุม่วัย

15 โครงการพัฒนาความรว่มมอื  - เสรมิสรา้งสมรรถนะและพัฒนา
ระหวา่งบา้นโรงเรยีน และ    บคุลากรในชมุชน ในดา้นเทคโนโลยี
สถาบันวชิาการเพือ่พัฒนา   สารสนเทศและการสือ่สาร
วถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน  - สง่เสรมิวันสําคญัของชาตแิละ
(ตอ่)    รักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดงีาม

 - นักเรยีนมคีวามเคารพและเทดิทนู
   สถาบันชาต ิศาสนาและ
   พระมหากษัตรยิ์
 - นักเรยีนตระหนักถงึความสําคัญ
   ของการอนุรักษ์ซึง่ศลิปประเพณี
   อันดงีามของทอ้งถิน่
 - นักเรยีนเกดิทักษะเกีย่วกบัศลิป
   วัฒนธรรมประเพณีดว้ยประสบการณ์
   ตรงจากแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่

โรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ์ 15,000 20,000         25,000 ผลการประเมนิภายใน
- อบรมอาชพีหลักสตูรระยะสัน้ ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 80,000       84,000 88,200 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสง่เสรมิการมสีว่รรว่มใน ตามมาตรฐานของ
  การบรหิารจัดการศกึษาของชมุชน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสือ่ประชาสมัพันธ์

   (จัดทําวารสารและจดหมายขา่ว)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 20,000       20,000      20,000      ผลการประเมนิภายใน
 - ศนูยบ์รกิารวชิาการและวชิาชพี ตามมาตรฐานของ
   ชมุชน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - ชมุชนไดร้ับบรกิารทางดา้น
   วชิาการและวชิาชพี

15 โครงการพัฒนาความรว่มมอื โรงเรยีนเปรมตณิสูลานนท ์ 33,000 36,000 39,000 ผลการประเมนิภายใน
ระหวา่งบา้นโรงเรยีน และ - กจิกรรมประชมผป้กครอง ตามมาตรฐานของระหวางบานโรงเรยน และ  กจกรรมประชมุผปูกครอง ตามมาตรฐานของ
สถาบันวชิาการเพือ่พัฒนา  - กจิกรรมครูไทบา้น โรงเรยีนในสงักดั อปท.
วถิกีารเรยีนรูใ้นชมุชน  - กจิกรรมการประชาสมัพันธ์
(ตอ่)  - กจิกรรมสปัดาหว์ันวทิยาศาสตร์

16 โครงการพัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่ - เพือ่พัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่ โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 358,000 400,000 450,000 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนของนักเรยีน เรยีนของนักเรยีน - กจิกรรมศกึษาแหลง่เรยีนรูแ้ละ ตามมาตรฐานของ

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้น    เขา้คา่ย โรงเรยีนในสงักดั อปท.
การจัดการเรยีนการสอน - กจิกรรมมลกูเสอืทอ้งถิน่
- เพือ่พัฒนาใหผู้เ้รยีนมทีักษะใน
การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 32,000 32,000 32,000 ผลการประเมนิภายใน
รักการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเอง - กจิกรรมหอ้งสมดุเคลือ่นที่ ตามมาตรฐานของ
อยา่งตอ่เนือ่ง - ปรับปรงุหอ้งสมดุ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 -เพือ่พัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน - จัดสปัดาหห์อ้งสมดุ 
ของนักเรยีน - กจิกรรมครอบครัวรักการอา่น
 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวาม -  จัดหาวารสารสิง่พมิพ์
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนและมคีวามรักในการ
เรยีนรู ้ โรงเรยีนซําสูงพทิยาคม 150,000 165,000 181,500 ผลการประเมนิภายใน
 - จัดกจิกรรมทัศนศกึษานอก - กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนใหม้ทีักษะ ตามมาตรฐานของ
สถานทีเ่พือ่พัฒนาองคค์วามรู ้  ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ผูเ้รยีนทกุระดับชัน้   รักการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเอง
 -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนให ้   อยา่งตอ่เนือ่ง
นักเรยีนมทีักษะในการแสวง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 68

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

หาความรูด้ว้ยตนเอง รักการ โรงเรยีนพูวดัพทิยาคม 10,000 12,000 13,000 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยา่ง - กจิกรรมพัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ตามมาตรฐานของ
ตอ่เนือ่ง   ของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนมี
นสิยัรักการอา่น

16 โครงการพัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่ - เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใช ้ โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 152,000 160,000 165,000 ผลการประเมนิภายในู ู , , ,
เรยีนของนักเรยีน (ตอ่) เทคโนโลยสีารสนเทศในการ  - กจิกรรมรักการอา่น ตามมาตรฐานของ

อา่นสบืคน้ขอ้มลู และพัฒนา  - กจิกรรมบันฑตินอ้ย โรงเรยีนในสงักดั อปท.
การเรยีนรู ้  - พัฒนาหอ้งสมดุศนูยก์ลางแหง่การ
- เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีณุลักษณะ   เรยีนรู ้
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน  - ทัศนศกึษาทัง้ในและนอกเขตพืน้ที่
- เพือ่ใหน้ักเรยีนนําความรูจ้าก - ซือ้หนังสอืหอ้งสมดุ
การอา่นไปใชใ้นการแกป้ัญหา
ในชวีติ โรงเรยีนพระยนื 101,400 111,540 122,694 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วาม  - กจิกรรมทัศนศกึษานักเรยีน ตามมาตรฐานของ
เขา้ใจในพทุธศาสนสภุาษิตและ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
นําไปใชใ้นชวีติประจําวันได ้
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วาม โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย ์ 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน
เขา้ใจเกีย่วกบัดาราศาสตร ์ - นักเรยีนทกุคนเขา้รว่มกจิกรรม ตามมาตรฐานของ
อวกาศและนําความรูไ้ปประยกุต์   รักการอา่นและบันทกึองคค์วามรู ้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ใชใ้นชวีติประจําวันได ้   จากการอา่นจากหนังสอืวารสาร/
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนเกดิองคค์วามรู ้   หนังสอืพมิพ/์อนิเทอรเ์น็ต ฯลฯ 
เกีย่วกบัดาราศาสตร ์อวกาศได ้ - นักเรยีนทกุคนเขา้รว่มกจิกรรม
ดว้ยประสบการณ์ตรงจากแหลง่   ประกวดยอดนักอา่น
เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ - นักเรยีนทกุคนเขา้เขา้รว่ม
 - เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนได ้   ประกวดการเลา่นทิาน
ใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายในสถาน - จัดหอ้งสมดุเคลือ่นทีบ่รกิาร
ศกึษาในการเรยีนรูต้ามอัธยาศัย - จัดนทิรรศการสปัดาหห์อ้งสมดุ
 - เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนกลา้   เพือ่การเรยีนรูแ้บบกบนอกกะลา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 69

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

แสดงออก
 - เพือ่สง่เสรมิทักษะการพดู โรงเรยีนโนนหนั 160,000     160,000    180,000    ผลการประเมนิภายใน
การฟังและการคดิของนักเรยีน - กจิกรรมพัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ตามมาตรฐานของ

  ของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 5,000 20,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมรักการอา่น ตามมาตรฐานของ
- ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  สารสนเทศ ในการอา่น สบืคน้
  ขอ้มลู และพัฒนาการเรยีนรู ้

16 โครงการพัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่ โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 44,000 44,000 44,000 ผลการประเมนิภายในู , , ,
เรยีนของนักเรยีน (ตอ่) - นักเรยีนรักการอา่นและเขยีน ตามมาตรฐานของ

- มวีารสาร หนังสอืพมิพไ์วส้ําหรับ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  การอา่นเสรมิความรู ้

โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 60,000       60,000      60,000      ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมรักการอา่น ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมเรือ่งเลา่เชา้นี้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ

โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 32,500       40,000      40,000      ผลการประเมนิภายใน
 - นักเรยีนรักการอา่น ตามมาตรฐานของ
 - นักเรยีนนําความรูจ้าการอา่น โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   ไปใชใ้นการแกป้ัญหาในชวีติ
 - นักเรยีนมทีักษะการพดูภาษาอังกฤษ
 - นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
   ในพทุธศาสนสภุาษิตและนําไปใช ้
   ในชวีติประจําวันได ้
 - นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
   เกีย่วกบัดาราศาสตร ์อวกาศ และ
   นําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ
   ประจําวันได ้
 - นักเรยีนเกดิองคค์วามรูเ้กีย่ว

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 70

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

  กบัดาราศาสตร ์อวกาศได ้ดว้ย
  ประสบการณ์ตรงจากแหลง่เรยีนรู ้
 ในทอ้งถิน่

โรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ์ 15,000 16,000        16,500 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมรักการอา่น    ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมเสยีงตามสาย           โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ

16 โครงการพัฒนาความใฝ่รูใ้ฝ่ โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 20,000       21,000 22,050 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนของนักเรยีน (ตอ่) - กจิกรรมรักการอา่นเพือ่ ตามมาตรฐานของ

  ออมทรัพยท์างปัญญา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ

โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ 50,000       50,000      50,000      ผลการประเมนิภายใน
- ผูเ้รยีนมนีสิยัรักการอา่นสามารถ ตามมาตรฐานของ
  เรยีนรูด้ว้ยตนเองและรว่ม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  กบัผูอ้ืน่ สามารถใชห้อ้งสมดุและ
  แหลง่เรยีนรูท้ัง้ในและนอกสถาน
  ศกึษา

โรงเรยีนบา้นคขูาด 21,000 25,000 25,000 ผลการประเมนิภายใน
(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมสง่เสรมิรักการอา่น
- กจิกรรมพัฒนาทักษะการอา่น
  ออกเขยีนไดข้องนักเรยีน
- สง่เสรมิการเรยีนรูต้ามอัธยาศยั
- กจิกรรมเรือ่งเลา่เชา้นี้

โรงเรยีนเปรมตณิสูลานนท ์ 8,000 9,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

 - กจิกรรมเสยีงตามสาย ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมเปิดหอ้งสมดุสูช่มุชน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมสง่เสรมิการรักการอา่น
 - กจิกรรมหอ้งสมดุอเิล็กทรอนกิส์
 - กจิกรรมนทิรรศการหอ้งสมดุ
   รักเมอืงไทย 31

17 โครงการงานวจิัยในชัน้เรยีน - เพือ่ใหค้รทูําการวจิัยในชัน้ โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 5,000 6,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งตาม - ครทูําการวจิัยในชัน้เรยีนไดอ้ยา่ง ตามมาตรฐานของ
กระบวนการวจิัย   ถกูตอ้งตามกระบวนการวจิัย โรงเรยีนในสงักดั อปท.

18 โครงการพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้ - พัฒนาแหลง่เรยีนรู ้ โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 50,000 30,000 20,000 ผลการประเมนิภายใน
ในโรงเรยีน - สวนวรรณคดไีทย 1 สวน ตามมาตรฐานของ

- สวนคณติศาสตร ์1 สวน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- สวนสมนุไพร 1 สวน
- หอ้งสมดุมชีวีติ

19 โครงการคา่ยพอเพยีง  - เพือ่พัฒนาความสามารถใน โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 70,000       70,000      70,000      ผลการประเมนิภายใน
การบรูณาการหลักเศรฐษกจิ  - กจิกรรมพัฒนาความสามารถใน ตามมาตรฐานของ
พอเพยีงเขา้ในชวีติประจําวัน    การบรูณาการหลักเศรฐษกจิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ของผูเ้รยีน   พอเพยีงเขา้ในชวีติประจําวัน

20 โครงการพัฒนาทักษะทาง  - พัฒนาใหผู้เ้รยีนสามารถใช ้ โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 50,000       50,000      50,000      ผลการประเมนิภายใน
ภาษาและการสือ่สาร ภาษาในการสือ่สารทีเ่หมาะสม - กจิกรรมคา่ยรักษ์ภาษา ตามมาตรฐานของ

กบักาลเทศะตามชว่งชัน้ - กจิกรรมวันภาษาไทย โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - พัฒนาใหผู้เ้รยีนสามารถใช ้
ภาษาในการเขยีนไดถ้กูตอ้ง
ตามชว่งชัน้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 72

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

 - พัฒนาใหผู้เ้รยีนสามารถใช ้
ภาษาในการนําเสนอขอ้มลูได ้
อยา่งถกูตอ้งตามชว่งชัน้

21 โครงการใหบ้รกิาร  - พัฒนาระบบเทคโนโลยสีาร โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 40,000       40,000      40,000      ผลการประเมนิภายใน
เทคโนโลยสีารสนเทศ สนเทศ  - ระบบสารสนเทศทีส่มบรูณ์ ตามมาตรฐานของ

 - พัฒนาเว็บของโรงเรยีนเพือ่การ  - เว็บโรงเรยีนทีม่ขีอ้มลูพืน้ฐานครบ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
บรกิารขอ้มลูทีค่รอบคลมุใหก้บัชมุชน  - ระบบอนิเทอรเ์น็ต และอนิทราเน็ต
 - พัฒนาระบบอนิเทอรเ์น็ตและ    ทีม่คีณุภาพ
อนิทราเน็ตในโรงเรยีนใหส้มบรูณ์ู

22 โครงการจัดกจิกรรมการ  - สง่เสรมิครูจัดการเรยีนรูโ้ดย โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 30,000 45,000 65,000 ผลการประเมนิภายใน
เรยีนรูโ้ดยภมูปิัญญาทอ้งถิน่ บรูณาการภมูปิัญญาทอ้งถิน่  - กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดย ตามมาตรฐานของ

 - อนุรักษ์ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ บรูณาการภมูปิัญญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมอนุรักษ์ภมูปิัญญาทอ้งถิน่

23 โครงการหอ้งเรยีน  - เพือ่ปรับปรุงหอ้งเรยีนให ้ โรงเรยีนสชีมพูศกึษา 600,000     630,000 661,500 ผลการประเมนิภายใน
สมบรูณ์แบบ สามารถจัดการเรยีนการสอน - หอ้งเรยีนมอีปุกรณ์ทีพ่รอ้มตอ่ ตามมาตรฐานของ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ การจัดการเรยีนการสอนทีท่ันสมัย โรงเรยีนในสงักดั อปท.

24 โครงการจัดนทิรรศการทาง -เพือ่จัดแสดงผลงานทางวชิาการ โรงเรยีนเปรมตณิสลูานนท์ 20,000 22,000 24,200 ผลการประเมนิภายใน
วชิาการ ของกลุม่สาระตา่งๆ - กลุม่สาระ 8 กลุม่สาระไดแ้สดง ตามมาตรฐานของ

ผลงานทางวชิาการ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

25 โครงการพัฒนางานเกษตร -เพือ่ฝึกทักษะดา้นเกษตรกรรม โรงเรยีนเปรมตณิสูลานนท์ 30,000 33,000 36,000 ผลการประเมนิภายใน
ในโรงเรยีน ใหก้บันักเรยีน  - กจิกรรมฝึกทักษะดา้นเกษตรกรรม ตามมาตรฐานของ

26 โครงการงานศลิปหัตถกรรม 1.เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงเรยีน ครู 1.จัดการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 1,000,000   1.จํานวนนักเรยีนทีไ่ดร้ับ
นักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา ผูส้อนและทกุภาคสว่นไดร้ว่มกนั นักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาในเขต รางวัลจากการแขง่ขนัระดบั
จังหวัดขอนแกน่ ปีการศกึษา เสรมิสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ จังหวัดขอนแกน่ 8 กลุม่สาระ ภาคและระดบัประเทศ
2554 พัฒนาทนุมนุษยแ์กเ่ด็กและเยาวชน 2.การแสดงความสามารถและ 2.จํานวนครแูละบคุลากร
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ทีก่าร สูอ่าณาจักรแหง่ความคดิ ศกัยภาพเวทกีลาง ทางการศกึษาทีไ่ดร้ับ
ศกึษามัธยมศกึษา เขต 25) 2.เพือ่จัดกจิกรรมสรา้งสรรคใ์ห ้ 3.กจิกรรมถนนคนเรยีน จัดนทิรรศการ คดัเลอืกเป็นตวัแทนนําเสนอ

นักเรยีนแสดงความสามารถทีเ่ป็น แผสดงผลงานทีเ่ป็นผลงานดเีดน่ ผลงานระดบัภาค
เลศิดา้นวชิาการ กฬีา ศปิละ ของนักเรยีน คร ูและผูบ้รหิารใน
ดนตร ีการแสดง สิง่ประดษิฐ ์และ ดา้นตา่ง ๆ 
คอมพวิเตอร์ 4.กจิกรรมสาระทอ้งถิน่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนอื 
5.การประกวดศลิปวัฒนธรรมพืน้บา้น
เชน่ โปงลาง เดีย่วโปงลาง เดีย่วพณิ
เดีย่วแคน โหวด
6.กจิกรรมตลาดวชิาการ ทอ่งโลก
การศกึษา 

27 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงเรยีน ครผููส้อน -จัดการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 1,130,000   1.จํานวนนักเรยีนทีเ่ป็นตัวแทน
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี และทกุภาคสว่นไดร้ว่มกนัเสรมิ -คดัเลอืกและจัดนทิรรศการการ ไปเขา้รว่มการแขง่ขนัระดบั
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

กฬีา วชิาการ สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูพ้ัฒนา จัดการเรยีนการสอนและการบรหิาร ภาคและระดบัประเทศ
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ ทนุมนุษยแ์กเ่ด็กและเยาวชนสู่ จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 2.จํานวนรางวัลทีไ่ดร้ับจาก
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ อาณาจักรแหง่ความคดิ พอเพยีง "สถานศกึษาพอเพยีง" การแขง่ขนัระดบัภาคและ
เขต 1) 2.เพือ่จัดกจิกรรมสรา้งสรรคใ์ห ้ -การแสดงความสามารถและ ระดบัประเทศ

นักเรยีนแสดงความสามารถทีเ่ป็น ศกัยภาพเวทกีลาง
เลศิดา้นวชิาการ กฬีา ศลิปะ ดนตรี -กจิกรรมถนนคนเรยีนของครู
การแสดง สิง่ประดษิฐ์ นักเรยีน 

-กจิกรรมตลาดนัดหนังสอืเรยีน

28 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ -เพือ่พัฒนาและสง่เสรมิศกัยภาพ -จัดงานมหกรรมวชิาการ งาน 1,150,000   1.รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ป็น
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี นักเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ประจําปี ตวัแทนเขตพืน้ทีผ่า่นเกณฑ์
กฬีา วชิาการ ทกุระดบัในดา้นศลิปะ ดนตรี การศกึษา 2554 (KK2 EXCELLENCE มาตรฐานกลางทกุกจิกรรม 
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ กฬีา และวชิาการ FAIR 2011) 100%
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ -จัดงานมหกรรมแขง่ขนักฬีา กรฑีา 2.นักเรยีนทีเ่ป็นตวัแทนเขต
เขต 2) นักเรยีน ปีการศกึษา 2554 พืน้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาศักยภาพ

28 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ -พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดบั เพิม่ทักษะกจิกรรมไมน่อ้ยกวา่
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี ปฐมวัยแบบมสีว่นรว่มโดยใช ้ รอ้ยละ 80
กฬีา วชิาการ นวัตกรรมการจัดการเรยีนรูแ้บบ
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ มอนเทสซอรี่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่
เขต 2) (ตอ่)

29 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่เป็นเวทใีนการแสดงศกัยภาพ -จัดประกวดแขง่ขนัดา้นศลิปะ 1,050,000   ระดบัความสําเร็จของการ
นักเรยีน ดา้นศลิปะ ดนตรี ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา และ ดนตร ีและวชิาการ จัดการสง่เสรมิศกัยภาพ
กฬีา วชิาการ วชิาการของนักเรยีนในสงักดั -จัดการแขง่ขนักฬีา และกรฑีา นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ สพท.ขก.เขต 3 นักเรยีนในสงักดั กฬีา และวชิาการ
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 2.เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนไดแ้สดง
เขต 3) ออกทางดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา

ระดบัเขตพืน้ทีแ่ละระดบัสากลได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ
3.เพือ่ใหค้ร ูผูบ้รหารสถานศกึษา
รูข้ดีความสามารถและแนวทางใน
การพัฒนาสง่เสรมิศกัยภาพของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



1 - 75

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

นักเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเต็ม
ตามศกัยภาพของนักเรยีน

30 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนส่ -จัดประกวด/แขง่ขนัมหกรรมทาง 1,300,000   รอ้ยละนักเรยีนทีไ่ดร้ับการ
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี ความเป็นเลศิดา้นศลิปะ ดนตรี วชิาการ พัฒนาศกัยภาพดา้นศลิปะ
กฬีา วชิาการ และวชิาการ -จัดประกวด/แขง่ขนัเป็นตวัแทน ดนตร ีกฬีา และวชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ 2.เพือ่สง่เสรมิเตมิเต็มศกัยภาพ นักเรยีนในระดบัเขตพืน้ทีก่าร
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ ทักษะและพลังปัญญาใหน้ักเรยีน ศกึษา
เขต 4) ไดพ้ัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ -พัฒนาบคุลากรในสงักดั

3.เพือ่สบืสานความรว่มมอืแบบ -ปลกูตน้ไม ้
พหภุาครีะหวา่งสํานักงานเขตพืน้ที่ -จัดกจิกรรมกฬีาตา้นยาเสพตดิุ
การศกึษาประถมศกึษาเขต 4 กบั
อบจ.ขอนแกน่ ในเวทวีชิาการงาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรยีน

31 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนสู่ -นักเรยีนระดบัปฐมวัยถงึระดบั 1,626,000   จํานวนรางวัลชนะเลศิระดบั
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี ความเป็นเลศิดา้นศลิปะ ดนตรแีละ การศกึษาภาคบังคบั ครผููฝ้ึกสอน เหรยีญทองในการแขง่ขนั
กฬีา วชิาการ วชิาการ ควบคมุนักเรยีนในสงักดัเขตพืน้ที่ ระดบัภมูภิาคและระดบั
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ 2.เพือ่สง่เสรมิเตมิเต็มศักยภาพทักษะ การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ ประเทศ มากกวา่ 222
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ และพลังปัญญาใหน้ักเรยีนไดพ้ัฒนา เขต 5 จํานวน 1,500 คน เหรยีญทอง
เขต 5) ตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ -จัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรยีน

3.เพือ่สบืสานความรว่มมอืแบบ 5 กจิกรรม ดงันี้
พหภุาครีะหวา่งสํานักงานเขตพืน้ที่  (1) กจิกรรมบนัไดดารา จัดประกวด
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ แขง่ขนัคดัเลอืกนักเรยีนเป็นตวัแทน
เขต 5 กบั อบจ.ขอนแกน่ ในเวที เขตพืน้ทีฯ่
วชิาการงานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน   (2) กจิกรรมเสรมิปัญญาเพือ่ควา้เหรยีญ

จัดสอนเสรมิ และเตรยีมความพรอ้ม
แกน่ักเรยีนตวัแทนเขตพืน้ทีฯ่
 (3) กจิกรรมสูห่อ้งเรยีนเหรยีญทอง
สง่ตวัแทนเขา้รว่มประกวด แขง่ขนั
ทักษะทางวชิาการในงานศลิป
หัตถกรรมนักเรยีนระดบัภมูภิาคและ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

                                      และภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                    

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.2  พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ ัง้ท ีเ่ป็นวทิยากรสมยัใหม ่วฒันธรรม 

ระดบัประเทศ
 (4) กจิกรรมรว่มฉลองชยัในงาน

"เกยีรตยิศเราสรา้งเองได"้ ยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรตผิูบ้รหิาร คร ูและ
นักเรยีนทีช่นะเลศิรางวลัเหรยีญทอง
จากการประกวดและแขง่ขนัระดบั
ภมูภิาคและระดบัประเทศ

22,647,500   16,089,190   15,884,607   รวม   31 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม - เพือ่พัฒนาคณุธรรม โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 115,000 150,000 200,000 ผลการประเมนิภายใน
จรยิธรรมของนักเรยีน จรยิธรรม  ความรูข้อง - กจิกรรมเขา้คา่ยพุทธบตุร ตามมาตรฐานของ

นักเรยีน - กจิกรรมเขา้คา่ยลกูเสอื โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนเป็นผูม้ี
คณุธรรมจรยิธรรมทีด่ ีและ โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 50,000         50,000         50,000         ผลการประเมนิภายใน
คา่นยิมทีพ่งึประสงค์  - กจิกรรมคา่ยพุทธธรรม ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนมคีณุธรม  - คา่ยทกัษะชวีติ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
จรยิธรรมมคีวามกตัญญรููค้ณุและ  - นํานักเรยีนเขา้ร่วมอบรม
ส ํ ิ ํ คณธรรมจรยิธรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

สามารถทํากจิกรรมทางรวมทํา   คณุธรรมจรยธรรม
กจิกรรมทางศาสนาดว้ยความต็มใจ  - การนํานักเรยีนปฏบิตักิจิกรรม
- เพือ่เสรมิสรา้ง และปลกูฝัง   ศาสนา  วฒันธรรม ประเพณีไทย
ใหน้ักเรยีนเป็นผูม้คีณุธรรม     
จรยิธรรม  และคา่นยิมทีพ่งึ โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 45,000 45,000 45,000 ผลการประเมนิภายใน
ประสงค์ - กจิกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี ตามมาตรฐานของ
- ปลกูฝังนักเรยีนใหม้วีนิัย     ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
มคีวามรับผดิชอบ และปฏบิตั ิ - กจิกรรมสาํคญั (วนัพ่อ วนัแม่
ตามหลกัธรรมเบือ้งตน้ของ   วนัไหวค้รู วนัสาํคญัทางศาสนา 
ศาสนาทีต่นนับถอื   วนัปิยะมหาราช )
- ปลกูฝังใหน้ักเรยีนมคีวาม - กจิกรรมสง่เสรมิงานประเพณี
ซือ่สตัยส์จุรติ   ทอ้งถิน่
- ปลกูฝังใหน้ักเรยีนมคีวาม - กจิกรรมธนาคารความด ี
กตญัญกูตเวท ี   การเสรมิสรา้งวนิัยและ
- ปลกูฝังใหน้ักเรยีนมเีมตตา   ทกัษะชวีติการออม
กรุณา เอือ้เฟื้อเผือ่แผ ่และ
เสยีสละเพือ่สว่นรวม 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม  - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้ความ โรงเรยีนซําสงูพทิยาคม 80,000 88,000 96,800 ผลการประเมนิภายใน
จรยิธรรมของนักเรยีน เขา้ใจ มทีักษะในกระบวนการเรยีน  - กจิกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุธรรม ตามมาตรฐานของ
(ตอ่) ลกูเสอื-เนตรนาร ีในการแลกเปลีย่น   จรยิธรรมและคา่นยิมทีพ่งึประสงค ์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

เรยีนรูซ้ ึง่กันและกัน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดน้ําความรูด้า้น โรงเรยีนพวูดัพทิยาคม 8,000         9,000        10,000      ผลการประเมนิภายใน
ระเบยีบวนิัย คณุงาม จรยิธรรม - กจิกรรมพัฒนาคณุธรรม ตามมาตรฐานของ
มาพัฒนาและนําไปใชใ้หส้อดคลอ้ง   จรยิธรรม  ความรูข้องนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
กับความเป็นอยูใ่นชวีติประจําวัน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนรักในกจิการ โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 30,000 30,000 40,000 ผลการประเมนิภายใน
ลกูเสอืไทย - กจิกรรมเขา้คา่ยคณุธรรม ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนโรงเรยีนทกุคน     จรยิธรรมของนักเรยีนชัน้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
มพีฤตกิรรมทีง่ดงาม ทางกาย ประถมศกึษามพฤตกรรมทงดงาม ทางกาย   ประถมศกษา 
วาจาและใจสมควรแกว่ัย - กจิกรรมวนัสาํคญั เชน่  วนัพ่อ
 - เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน   วนัแม ่วนัเขา้พรรษา วนัไวค้รู
โดยใชห้ลักของศาสนาพทุธ
 - เพือ่รักษาและสบืทอดหลักการ โรงเรยีนพระยนื 231,000 249,000 269,000 ผลการประเมนิภายใน
ของพระพทุธศาสนาโดยครแูละ - กจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม ตามมาตรฐานของ
ผูเ้รยีนอยา่งยั่งยนื   จรยิธรรม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมทีักษะรักในการ - กจิกรรมคา่ยคณุธรรม จรยิธรรม
ทํางาน การออม และนําไปใชใ้น - กจิกรรมเกีย่วกบัสถาบนัชาต ิ 
ชวีติประจําวันได ้   ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดม้จีติสํานกึใน - กจิกรรมไหวค้รู
เรือ่งรักชาตขิองตนเอง - กจิกรรมวนัเยาวชนแหง่ชาติ
 - เพือ่เสรมิสรา้งความซือ่สัตย์ - กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย
สจุรติใหเ้กดิขึน้ในใจของนักเรยีน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนทกุคนมบีคุลกิภาพ โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย์ 40,000 40,000 40,000 ผลการประเมนิภายใน
ทางอารมณ์ทีด่ ีสามารถอยูร่ว่มใน - กจิกรรมเขา้คา่ยคณุธรรม ตามมาตรฐานของ
สังคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ   จรยิธรรม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่สง่เสรมิวนิัย ความรับผดิชอบ - กจิกรรมประกวดคนดศีรพีระธาตุ
และปฏบิัตติามหลักเบือ้งตน้ของ - กจิกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระทกุเย็น
ศาสนา   วนัศกุร์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม  - เพือ่เสรมิสรา้งความซือ่สัตยส์จุรติ  - กจิกรรมออมทรัพย์
จรยิธรรมของนักเรยีน  และความกตัญญกูตเวที - กจิกรรมปฐมนเิทศ
(ตอ่)  - เพือ่สง่เสรมินักเรยีนมเีมตตา - กจิกรรมไหวค้รู

กรณุาเอือ้เฟื้อเผือ่แผ ่และเสยีสละ - กจิกรรมวนัสนุทรภู่
เพือ่สว่นรวม                      - กจิกรรมวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิ
 - เพือ่สง่เสรมินักเรยีนเห็นคณุคา่ใน - กจิกรรมแหเ่ทยีนเขา้พรรษา
ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ ภมูปิัญญาไทย - กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ
และวัฒนธรรมไทย - กจิกรรมวนัพ่อแหง่ชาติ
 - เพือ่ใหน้.ร.มคีวามรู ้ความเขา้ใจ - กจิกรรมวนัครสิตม์าส/วนัขึน้ปีใหม่
ในหลักธรรมของพทุธศาสนา - กจิกรรมวนัปัจฉมินเิทศ
 - น.ร.สามารถนําหลักธรรมไป - กจิกรรมบวงสรวงองคพ์ระธาตุ
ประพฤตปิฏบิัติ และแกไ้ขปัญหา ขามแกน่ประพฤตปฏบต และแกไขปญหา   ขามแกน
ชวีติประจําวันได ้
 - น.ร.มคีวามรู ้ความเขา้ใจ โรงเรยีนโนนหนั 50,000       60,000      70,000      ผลการประเมนิภายใน
เกีย่วกับยาเสพตดิและหา่ง - กจิกรรมวนัพ่อ ตามมาตรฐานของ
ไกลยาเสพตดิ - กจิกรรมวนัแม่ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - กจิกรรมโรงเรยีนสวยดว้ยมอืเรา
- กจิกรรมวนัปิยมหาราช
- กจิกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา
- กจิกรรมวนัไหวค้รู
- กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่
- กจิกรรมวนัเยาวชน

โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 35,000 70,000 75,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมคา่ยพุทธธรรม ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมสง่เสรมิคณุลกัษณะ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  อนัพงึประสงคข์องนักเรยีน
- กจิกรรมวนัสาํคญั ทางพุทธ
  ศาสนา วนัสาํคญัของชาต ิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่



1 - 79

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 177,000 177,000 177,000 ผลการประเมนิภายใน
จรยิธรรมของนักเรยีน - นักเรยีนมรีะเบยีบวนิัย ตามมาตรฐานของ
(ตอ่) - นักเรยีนรูค้วาม โรงเรยีนในสงักดั อปท.

- นักเรยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมทีด่ ี
- นักเรยีนมจีติสาธารณะ

โรงเรยีนพศิาลปุณณวทิยา 40,000 65,000 65,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมธรรมะวนัศกุร์ ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมสมาธพิาจติสขุ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมการเรยีนการสอน
  ลกูเสอื-เนตรนารี

โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 63,000       70,000      70,000      ผลการประเมนิภายใน
 - นักเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตามมาตรฐานของ
   มทีักษะในกระบวนการเรยีนลกูเสอื- โรงเรยีนในสงักดั อปท.
   เนตรนาร ีในการแลกเปลีย่น
   เรยีนรูซ้ ึง่กันและกัน
 - นักเรยีนไดน้ําความรูด้า้นระเบยีบวนิัย
   คณุงาม จรยิธรรมมาพัฒนาและนําไป
   ใชใ้หส้อดคลอ้งกับความเป็นอยู่
   ในชวีติประจําวัน
 - นักเรยีนรักในกจิการลกูเสอืไทย
 - นักเรยีนมพีฤตกิรรมทีง่ดงามทางกาย
   วาจา และใจสมควรแกว่ัย
 - พัฒนาการเรยีนการสอนโดยใชห้ลัก
   ของศาสนาพทุธ
 - รักษาและสบืทอดหลักการของ
   พระพทุธศาสนาโดยครแูละผูเ้รยีน
   อยา่งยั่งยนื

 - นักเรยีนมทีักษะรักในการ ทํางาน
   การออม และนําไปใชใ้นชวีติ
   ประจําวันได ้
 - นักเรยีนมจีติสํานกึในเรือ่งรักชาติ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่



1 - 80

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม  - กจิกรรมเสรมิสรา้งความซือ่สัตยส์จุรติ
จรยิธรรมของนักเรยีน    ใหเ้กดิขึน้ในใจของนักเรยีน
(ตอ่)  - นักเรยีนมบีคุลกิภาพทางอารมณ์ทีด่ี

   สามารถอยูร่ว่มในสังคมไดอ้ยา่ง
   มคีวามสขุ

โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์        37,000        40,000        43,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมปฐมนเิทศ ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมปัจฉมินเิทศ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมคา่ยคณุธรรม
- กจิกรรมวนัไหวค้ร กจกรรมวนไหวครู 
- กจิกรรมวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา
- กจิกรรมวนัแม่
- กจิกรรมวนัพ่อ 

 - กจิกรรมวันปิยะมหาราช

โรงเรยีนสชีมพศูกึษา 186,000     195,300    205,000    ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมปฐมนเิทศ ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมสวดมนตป์ระจําสปัดาห์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมวนัไหวค้รู
- กจิกรรมสามสถาบนัทีฉ่ันรัก
- กจิกรรมตามระบบดแูลชว่ยเหลอื
  นักเรยีน
- กจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีน
- กจิกรรมปัจฉมินเิทศ
- กจิกรรมปาฏหิารยิแ์หง่ชวีติ

โรงเรยีนเมอืงพล 70,000       70,000      70,000      ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมเขา้คา่ยคณุธรรม ตามมาตรฐานของ
  จรยิธรรม โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - กจิกรรมปฐมนเิทศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม  - จัดกจิกรรมปัจฉมินเิทศ
จรยิธรรมของนักเรยีน  - จัดซือ้สมดุบันทกึความด ี
(ตอ่)    3,278 เลม่

 - กจิกรรมคนดศีร ีม.พ.ค. 
 - กจิกรรมวันไหวค้ร ู

 - กจิกรรมTo - Be  Number One

 - กจิกรรมลานกฬีาสขีาว

 - กจิกรรมเดนิรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ

 - กจิกรรมประกวดรอ้งเพลงตา้น

   ยาเสพตดิ

- กจิกรรมคา่ยตา้นยาเสพตดิ

โรงเรยีนซบัสมบูรณ์ 50,000        50,000        50,000        ผลการประเมนิภายใน

 - ผูเ้รยีนมวีนิัย มคีวามรับผดิชอบและ ตามมาตรฐานของ

   ปฏบิัตติามหลักธรรมเบือ้งตน้ของ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

   ศาสนาทีต่นนับถอื

 - ผูเ้รยีนมคีวามซือ่สัตวส์จุรติ

 - ผูเ้รยีนมคีวามกตัญญกูตเวที

 - ผูเ้รยีนมเีมตตา กรณุา เอือ้เฟื้อ

   เผือ่แผแ่ละสัยสละเพือ่สว่นรวม

 - ผูเ้รยีนประหยัดและรูจ้ักใชท้รัพยส์ิง่

   ของสว่นตนและสว่นรวมอยา่งคุม้คา่

 - เพือ่ผูเ้รยีนนยิมไทย เห็นคณุคา่ใน

   ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ ภมูปิัญญาไทย 

   ภมูใิจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม โรงเรยีนเปรมตณิสลูานนท ์ 122,000 134,000 147,000 ผลการประเมนิภายใน
จรยิธรรมของนักเรยีน  - กจิกรรมเขา้คา่ยพทุธธรรม ตามมาตรฐานของ
(ตอ่)  - กจิกรรมอบรมภาวะผูน้ํานักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - กจิกรรมมารยาทไทย
 - กจิกรรมวันสําคัญตา่งๆเชน่
   วันไหวค้ร ู,วันสนุทรภูแ่ละรณ
   รงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ ,
   วันลกูเสอืแหง่ชาต ิ,วันภาษา
   ไทยแหง่ชาต ิ,วันปิยะมหาราช
  วนัสถาปนาโรงเรยีน ,

   วันพอ่แหง่ชาต ิ,วันสง่ทา้ยปีเกา่
ั ฬ ั ้   วนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา

   วันแมแ่หง่ชาต ิ,วันออกพรรษา
   วันมาฆบชูา ,วันจักร ี,
   วันรัฐธรรมนูญ
 - กจิกรรมคนดศีรเีปรมฯ
 - กจิกรรมดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน
 - กจิกรรมออกเยีย่มบา้นนักเรยีน

2 โครงการสง่เสรมิ - เพือ่พัฒนาจติสาํนกึประชา โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 82,000 85,000 90,000 ผลการประเมนิภายใน
ประชาธปิไตย ธปิไตยของนักเรยีน - กจิกรรมพัฒนาจติสาํนกึประชา ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วาม   ธปิไตยของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
เขา้ใจในระบบประชาธปิไตย
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนเป็นสมาชกิทีด่ขีอง โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 15,000         15,000         15,000         ผลการประเมนิภายใน
ครอบครัว ชมุชน สังคม และปฏบิัติ  - จัดตัง้คณะกรรมการนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
ตนตามระบอบประชาธปิไตยอันมี  - ฝึกอบรมและศกึษาดงูาน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ    เกีย่วกบัประชาธไิตยในโรงเรยีน
 - เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝังให ้  - กจิกรรมแขง่ขนัตอบปัญหารัฐสภา
นักเรยีนมสีํานกึประชาธปิไตยใหม้ี
อยูใ่นตนเอง โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ 7,000 7,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
- เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน และ - กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย ตามมาตรฐานของ
ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนมคีวามสาํนกึ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
รักประชาธปิไตย ยดึมั่น
ศรัทธาในสถาบนัชาต ิ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการสง่เสรมิ  - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดรู้แ้ละเขา้ใจวถิี โรงเรยีนซําสงูพทิยาคม 20,000 22,000 24,200 ผลการประเมนิภายใน
ประชาธปิไตย (ตอ่) การปกครองระบอบประชาธปิไตย  - กจิกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นสมาชกิ ตามมาตรฐานของ

อันมพีระมหากษัตรยิก์เป็นประมขุ    ทีด่ขีองครอบครัว ชมุชน สังคม และ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนรูบ้ทบาทและ    ปฏบิัตตินตามระบอบประชาธปิไตย
หนา้ทีข่องตนเอง ในการเป็นผูน้ํา    อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ
และผูต้ามทีด่รีูจ้ักเคารพสทิธแิละ
หนา้ทีข่องผูอ้ ืน่

โรงเรยีนพวูดัพทิยาคม 2,000         2,500        3,000        ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดแ้สดงออกถงึ - กจิกรรมพัฒนาจติสาํนกึ ตามมาตรฐานของ
การเป็นนักประชาธปิไตยทีด่ี  ประชาธปิไตยของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว 3,000 5,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย ตามมาตรฐานของ
   ของนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย์ 4,000 4,000 4,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมการเลอืกตัง้คณะ ตามมาตรฐานของ
  กรรมการนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมตอบปัญหากฎหมาย

 - กจิกรรมจัดนทิรรศการหรอืป้าย

   นเิทศเนือ่งในวนัสาํคญัของชาติ

   ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์
- กจิกกรรมอาสาพัฒนาทอ้งถิน่ไทย

โรงเรยีนโนนหนั 5,000         5,000        5,000        ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมเลอืกตัง้คณะ ตามมาตรฐานของ
  กรรมการนักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมของคณะกรรมการ
  นักเรยีน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการสง่เสรมิ โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 2,000 5,000 5,000 ผลการประเมนิภายใน
ประชาธปิไตย (ตอ่) - กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นประชา ตามมาตรฐานของ

  ธปิไตยในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 9,000 9,000 9,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมเลอืกตัง้ประธานนักเรยีน ตามมาตรฐานของ

   โรงเรยีนในสงักดั อปท.
โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 2,000 2,000 2,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย ตามมาตรฐานของ

โรงเรยีนในสงักดั อปท.
โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์          1,000 1,500          2,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย ตามมาตรฐานของ
  ในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนสชีมพศูกึษา 5,000         5,250 5,513 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมเลอืกตัง้กรรมการนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมแขง่ขนัตอบปัญหา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
  วนัรัฐธรรมนูญ

โรงเรยีนเมอืงพล 30,000       30,000      30,000      ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสัปดาหป์ระชาธปิไตย ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมประชาธปิไตยในหอ้งเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมเลอืกตัง้ประธานนักเรยีน
 - กจิกรรมความเป็นเลศิทาง
   นติศิาสตร์
 - กจิกรรมรณรงคก์ารเลอืกตัง้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.3  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีามของคนในครอบครวัและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการสง่เสรมิ โรงเรยีนซบัสมบูรณ์ 3,000         3,000        3,000        ผลการประเมนิภายใน
ประชาธปิไตย (ตอ่) - กจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย ตามมาตรฐานของ

  ในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

โรงเรยีนเปรมตณิสลูานนท ์ 2,000 2,200 2,420 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมประชมุคณะกรรมการ ตามมาตรฐานของ
   นักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

3 โครงการ To be number one 1.เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้ด็กและ -จัดลานกจิกรรมสาํหรับเด็กและ 200,000 เด็กและเยาวชนทีเ่ขา้ร่วม
(อดุหนุนเทศบาลนครขอนแกน่) เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ เยาวชนไดแ้สดงออกและใชเ้วลา กจิกรรม รอ้ยละ 80 มกีจิกรรม

ประโยชน ์ วา่งใหเ้กดิประโยชน ์เชน่ เทควนัโด ตามความถนัด
2.เพือ่สง่เสรมิสนับสนนใหเ้ด็กและ การเลน่ดนตรี การเตน้2.เพอสงเสรมสนบสนุนใหเดกและ การเลนดนตร การเตน
เยาวชนมกีารรวมกลุม่ทํากจิกรรม -จัดการแขง่ขนักจิกรรม
ทีเ่ป็นประโยชนก์บัสงัคม ของเด็กและเยาวชน

4 โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม 1.เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรร -จัดอบรมพัฒนาคณุธรรม 50,000       จํานวนผูผ้า่นการอบรมไม่
จรยิธรรมและคา่นยิมทีด่งีาม และคา่นยิมทีด่งีามของคนใน จรยิธรรมแกส่มาชกิใน นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 สามารถ
ของคนในครอบครัวและชมุชน ครอบครัวและชมุชน ครอบครัว ไมน่อ้ยกวา่ นําความรูท้ีไ่ดร้ับไปถา่ยทอด
(อดุหนุนเทศบาลตําบลซําสงู) 2.เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 300 คน แกเ่ด็กและเยาวชน

ในครอบครัวและชมุชนใชเ้ป็น
แนวทางในการดําเนนิชวีติ
3.เพือ่กระตุน้ใหค้รอบครัวและ
ชมุชนหันมาสนใจและใหค้วาม
สาํคญักบัคา่นยิมทีด่งีามของ
ตนเองและสงัคมรอบขา้งมาก
ยิง่ขึน้

1,871,000  1,795,750  1,936,933  รวม    4   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการสง่เสรมิกจิการ 1. เพือ่ป้องกัน ควบคมุโรคระบาด และ -รณรงคป์้องกนั และควบคมุ 30,000,000    30,000,000    30,000,000        -อตัราผูป้่วยโรคระบาดรา้ยแรง
สาธารณสขุ โรครา้ยแรงตา่ง ๆ ไมใ่หม้กีารแพรร่ะบาด โรคระบาด และโรครา้ยแรง ลดลง

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัขอนแกน่ ตา่ง ๆ ไมใ่หแ้พร่ระบาด
2.เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัขอนแกน่
ตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน ในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่
3.เพือ่คุม้ครองสขุภาพและคณุภาพ (1) จัดทําเอกสารแผน่พับ
ทีด่ขีองประชาชน สือ่ใหค้วามรูก้ารป้องกนั
4.เพือ่ป้องกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม และควบคมุโรค
ของเด็กและเยาวชนในจังหวดั (2) อบรมใหค้วามรก้าร

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

ของเดกและเยาวชนในจงหวด (2) อบรมใหความรูการ
ขอนแกน่ ป้องกนัและควบคมุโรค

(3) จัดหาอปุกรณ์ทางการ
แพทยส์นับสนุนการปฏบิตั ิ
งานแกบ่คุลากรทางการ
แพทย์

2 โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ - เพือ่พัฒนาสขุภาพของ โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ 23,000 24,000 25,000 ผลการประเมนิภายใน
สขุภาพ นักเรยีน - ผูเ้รยีนมสีขุนสิยัในการดแูล ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมสีขุภาพกาย   สขุภาพและป้องกนัตนเองไมใ่ห ้ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
สขุภาพจติทีด่ตีามมาตรฐาน   เกดิอบุตัเิหตุ
ของกระทรวงสาธารณสขุ - ผูเ้รยีนมนีํ้าหนัก  สว่นสงู  และ
-เพือ่ใหผู้เ้รยีนมสีขุนสิยั สขุภาพ   มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
กายและสขุภาพจติทีด่ ี - ผูเ้รยีนป้องกนัตนเองจากสิง่
- เพือ่เสรมิสรา้งใหน้ักเรยีนมี   เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่ง
สขุนสิยัในการดแูลสขุภาพกาย   สภาวะทีเ่สีย่งตอ่ความรุนแรง
สขุภาพจติทีด่ ีและรูจ้ักวธิี   โรคภัยและอบุตัเิหตุ
ป้องกนัตนเองจากอบุตัภิัยและ
อบายมขุตา่ง ๆ โรงเรยีนโนนโพธิศ์ร ี 20,000         20,000         20,000             ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนตระหนักถงึการมี จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ ตามมาตรฐานของ
สขุภาพดแีบบองคร์วมอยา่งยั่งยนื - เวชภัณฑย์า โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ  - เพือ่ใหน้ักเรยีนมนีํ้าหนัก-สว่นสงู - วสัดอุปุกรณ์เบือ้งตน้
สขุภาพ (ตอ่)  และสมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์ - จัดฝึกอบรมเกีย่วกบัการ

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง   สง่เสรมิสขุภาพ
สาธารณะสขุ - สง่เสรมิภาวะโภชนาการ
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนสามารถเป็นแกน   ของนักเรยีน
นําในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ - กจิกรรมตรวจกรุ๊ปเลอืด
ใหก้ับครอบครัว โรงเรยีนและชมุชนได ้ - ทดสอบสมรรถภาพของนักเรยีน
 - เพือ่ใหโ้รงเรยีนไดผ้า่นการตรวจ - กจิกรรม อย.นอ้ย

 ประเมนิจากกระทรวงสาธารณะสขุ - กจิกรรมวดันํ้าหนัก สว่นสงู
เป็นโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับทอง โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์
 - เพือ่พัฒนาสขุภาพของนักเรยีน - จัดซือ้ยาและเวชภัณฑร์ักษา 28,000 28,000 28,000 ผลการประเมนิภายใน
ใหแ้ข็งแรง และปราศจากโรคภัย   พยาบาล ตามมาตรฐานของฐ
 - เพือ่สง่เสรมิสขุภาพอนามัยและ - อบรมใหค้วามรูใ้นการดแูลรักษา โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ความปลอดภัยของผูเ้รยีน   สขุภาพ 
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมสีขุนสิัยในการ - กจิกรรมตอ่ตา้นสารเสพตดิ
ดแูลสขุภาพ และป้องกันตนเอง - กจิกรรมขบัขีป่ลอดภัย
ไมใ่หเ้กดิอบุัตภิัย - กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพอนามัย
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมนีํ้าหนัก สว่นสงู   และโภชนาการ
และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนป้องกันตนเองจาก โรงเรยีนซําสงูพทิยาคม 20,000 22,000 24,200 ผลการประเมนิภายใน
เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่ง - กจิกรรมสง่เสรมิสขุนสิยั สขุภาพ ตามมาตรฐานของ
สภาวะทีเ่สีย่งตอ่ความรนุแรง   กายและสขุภาพจติทีด่ ี โรงเรยีนในสงักดั อปท.
โรคภัยและอบุัตเิหตุ
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามมั่นใจกลา้ โรงเรยีนพวูดัพทิยาคม 4,000 4,500 5,000 ผลการประเมนิภายใน
แสดงออกอยา่งเหมาะสม และ  - กจิกรรมการพัฒนาสขุภาพของ ตามมาตรฐานของ
ใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่    นักเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนมมีนุษยสัมพันธท์ีด่ี
ตอ่เพือ่น คร ูและชอบมาโรงเรยีน โรงเรยีนพระยนื 180,000 192,000 206,000 ผลการประเมนิภายใน
 - เพือ่ใหผู้เ้รยีนชืน่ชม รว่มกจิกรรม - กจิกรรมโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ ตามมาตรฐานของ
และมผีลงานดา้นกฬีา นันทนาการ  - กจิกรรมจัดซือ้วัสดเุวชภัณฑ์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- เพือ่เป็นการสง่เสรมิสขุภาพ - กจิกรรมกฬีาสภีายใน
ของนักเรยีนใหส้มบรูณ์แข็งแรง - กจิกรรมคา่ยเยาวชนป้องกนั
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้   ยาเสพตดิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ ความเขา้ใจในการรักษาสขุภาพ
สขุภาพ (ตอ่) สามารถนความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้น โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่พทิย์ 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน

การดํารงชวีติประจําวันได ้ - อบรมความรูเ้รือ่งวธิปี้องกนัตน ตามมาตรฐานของ
 - เพือ่ใหน้ักเรยีนมสีขุภาพปากและ   เองจากอบุตัภิัยและอบายมขุ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ฟันทีด่ี - ตรวจสขุภาพใหน้ักเรยีน
 - เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหน้ักเรยีน  - กจิกรรมออกกําลังกายวันละนดิ
ตระหนักและรับรูถ้งึความสําคัญใน   จติแจม่ใส
การป้องกันโรคเอดส์ - จัดซือ้เวชภัณฑย์าสามัญประจํา
 -เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนสามารถ   บา้นใหบ้รกิารนักเรยีนทีเ่จ็บป่วย
ตรวจสอบคณุภาพของอาหาร   และไดร้ับอบุตัเิหตใุนโรงเรยีน
ภายในโรงเรยีนได ้ - จัดซือ้สารตรวจสอบสารปนเปื้อน

  ในอาหารและตรวจสอบคณุภาพ
  อาหารในโรงอาหาร

โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 5,000 15,000 35,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมเสรมิสรา้งสขุภาพทีด่ี ตามมาตรฐานของ
  ของครูนักเรยีนและบคุลากร โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมป้องกนัโรคระบาดใน
  โรงเรยีนและชมุชน
- กจิกรรมป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
- กจิกรรมการตรวจร่างกาย
  และทดสอบ สมรรถภาพ

โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค ์ 48,000 48,000 48,000 ผลการประเมนิภายใน
- นักเรยีนมสีขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง ตามมาตรฐานของ
- นักเรยีนหา่งไกลจากยาเสพตดิ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ โรงเรยีนพศิาลปุณณวทิยา 40,000 50,000 60,000 ผลการประเมนิภายใน
สขุภาพ (ตอ่)  - นักเรยีนตระหนักถงึการมสีขุภาพดี ตามมาตรฐานของ

   แบบองคร์วมอยา่งยั่งยนื โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - นักเรยีนมนีํ้าหนัก-สว่นสงู และสมรรถ
   ภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
  กระทรวงสาธารณะสขุ

 - นักเรยีนสามารถเป็นแกนนําในการ
   จัดกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพใหก้ับ
   ครอบครัวโรงเรยีนและชมุชนได ้
 - โรงเรยีนไดผ้า่นการตรวจประเมนิจาก
   กระทรวงสาธารณะสขุเป็นโรงเรยีน
  สง่เสรมิสขุภาพระดบัทอง

โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์ 19,000 23,000 24,000 ผลการประเมนิภายใน

 - กจิกรรมวนังดสบูบหุรีโ่ลก ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรม อย.นอ้ย

 - จัดหาเวชภัณฑย์าสามัญประจําบา้น
- กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ

โรงเรยีนสชีมพศูกึษา 30,000 31,500 33,000 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมเหงอืกแข็งแรง ตามมาตรฐานของ
  ฟันสะอาด โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมโรงอาหารสขีาว
- กจิกรรมการตรวจภาวะ
  ธาลสัซเีมยี
- กจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นโรคเอดส์
- กจิกรรมสขุาน่าใช ้
- กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
  ยาเสพตดิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ โรงเรยีนเมอืงพล 91,000 91,000 91,000 ผลการประเมนิภายใน
สขุภาพ (ตอ่) - กจิกรรมอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานของ

 - กจิกรรมฟันสะอาดเหงอืกแข็งแรง โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมรณรงคป์้องกันโรคเอสด์
- กจิกรรมตรวจสขุภาพนักเรยีน
- กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ
  นักเรยีน

โรงเรยีนซบัสมบูรณ์ 15,000 15,000 15,000 ผลการประเมนิภายใน
- ผูเ้รยีนมสีขุภาพพลานามัยที่ ตามมาตรฐานของ
  แขง็แรงสามารถป้องกนัตนเอง โรงเรยีนในสงักดั อปท.ง ง ง ง โรงเรยนในสงกด อปท.
  จากโรคภัยและสิง่เสพตดิ
- ผูเ้รยีนกลา้แสดงออก มมีนุษย
  สมัพันธท์ีด่ตีอ่เพือ่นครูและชืน่ชม
  ในกจิกรรมดา้นกฬีาและ
  นันทนาการ
- ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละปฏบิตั ิ
  ตามกฎจราจร
- มนีํ้าดืม่ทีไ่ดค้ณุภาพ
  ตามมาตรฐาน อย.

โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ 19,500 19,500 19,500 ผลการประเมนิภายใน
- กจิกรรมวดันํ้าหนักสว่นสงูนักเรยีน ตามมาตรฐานของ
- กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- กจิกรรมตรวจสขุภาพนักเรยีน
- เปลีย่นสารเครือ่งกรองนํ้า
- จัดทําป้านไวนลิรณรงคป์้องกนั
  ยาเสพตดิ 1 ป้าย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

2 โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ โรงเรยีนบา้นคขูาด 7,000 7,000 7,000 ผลการประเมนิภายใน
สขุภาพ (ตอ่) (สถติยอ์ุปถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ

- กจิกรรมโรงเรยีนสง่เสรมิคณุภาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
- สง่เสรมิสขุภาพชอ่งปาก และฟัน
-คา่เวชภัณฑส์าํหรับ  นักเรยีน
-ประกนัอบุตัเิหตหุมู่

โรงเรยีนเปรมตณิสลูานนท ์ 41,000 45,000 49,000 ผลการประเมนิภายใน
 - กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพอนามัย ตามมาตรฐานของ
 - กจิกรรมกฬีาภายใน โรงเรยีนในสงักดั อปท.
 - กจิกรรมแอโรบคิ
 - กจิกรรมวันเอดสโ์ลก
 - คา่เวชภัณฑ์
 - กจิกรรมยิม้สวยฟันใส
 - กจิกรรมอย.นอ้ย

3 โครงการป้องกนัและ - เพือ่สง่เสรมิการจัด โรงเรยีนมธัยมหนองเขยีด 10,000 15,000 35,000 ผลการประเมนิภายใน
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ข - กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ข ตามมาตรฐานของ
ในโรงเรยีน ปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีน   ปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีน โรงเรยีนในสงักดั อปท.

- เพือ่ประสานความร่วมมอื - กจิกรรมประสานความร่วมมอื
ระหวา่ง บา้น วดั ชมุชน   ระหวา่งบา้น วดั ชมุชน ผูป้กครอง
ผูป้กครอง โรงเรยีนในการ   โรงเรยีนในการร่วมกนัป้องกนั
ร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ข   และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีน   ในโรงเรยีน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
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ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

4 โครงการฝึกทกัษะการดแูล  - เพือ่พัฒนาทักษะการเลอืกรับ โรงเรยีนพศิาลปุณณวทิยา 10,000 20,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน
สขุภาพ ประทานอาหารทีม่ปีระโยชนต์ามวัย - กจิกรรมการฝึกทกัษะการดแูล ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่ปลกูฝังผูเ้รยีนมสีํานกึแหง่   สขุภาพ โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ความปลอดภัยและการปฏบิัตติน
อยา่งถกูตอ้ง  
 - เพือ่ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนระมัดระวัง
ตนในการใชช้วีติประจําวันและรูจ้ัก
รักนวลสงวนตัว

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ข - เพือ่ปลกฝังใหผ้เ้รยีนมคีวามร ้ โรงเรยีนพศิาลปณณวทิยา 50,000 70,000 70,000 ผลการประเมนิภายใน5 โครงการปองกนและแกไข  เพอปลกูฝงใหผเูรยนมความร ู โรงเรยนพศาลปุณณวทยา 50,000 70,000 70,000 ผลการประเมนภายใน
ปัญหายาเสพตดิและ ความเขา้ใจเกีย่วกับโทษของสิง่  - กจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ ตามมาตรฐานของ
โรคเอดส์ เสพตดิและสิง่มอมเมา  - กจิกรรมรณรงคก์ารป้องกันโรคเอดส์ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนมทีักษะ  - กจิกรรม To Be Number 1
การปฏเิสธ และชกัชวนไมใ่หเ้พือ่น  - กจิกรรมนักเรยีนปลอดบหุรี่
เสพสิง่เสพตดิ
 - เพือ่ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนรูจ้ักหลกี
เลีย่งกจิกรรมทีเ่ป็นอบายมขุและ
การพนัน

6 โครงการสนับสนุนการดําเนนิ 1.เพือ่ใหป้ัญหาโรคเอดสใ์น -ศนูยผ์ูป้่วยโรคเอดส์ 2,000,000 -           -              -จํานวนผูป้่วยโรคเอดส์
งานของศนูยเ์ฉลมิพระเกยีรติ พืน้ทีจ่ังหวดัขอนแกน่ลดนอ้ย จังหวดัขอนแกน่และศนูย์ ในจังหวดัขอนแกน่
เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้่วยโรคเอดส์ ลง และหมดไปในอนาคต ผูป้่วยโรคเอดสข์องอําเภอ ลดนอ้ยลงและหมดไป
และผูต้ดิเชือ้ เอช ไอ วี 2.เพือ่รณรงคใ์หช้าวจังหวดั จํานวน 26 อําเภอในเขต
จังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่ ระมัดระวงัและรูจ้ัก จังหวดัขอนแกน่
(อดุหนุนศนูยฉ์ลมิพระเกยีรติ วธิปี้องกนัตนเองและรูจ้ักโทษ
เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้่วยโรคเอดส์ และพษิภัยของโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ เอช ไอ วี 3.เพือ่รณรงคใ์หช้าวจังหวดั
จังหวดัขอนแกน่ ) ขอนแกน่ ตระหนักถงึผลกระทบ

ทีเ่กดิจากโรคเอดสท์ัง้ทางสงัคม
และภาครัฐ
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7 โครงการขององคก์ารบรหิารสว่น 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในอําเภอทีไ่มม่ี -จัดบรกิารใหก้บัประชาชนใน 1,000,000 -           -              ระดบัความพงึพอใจของ
จังหวดัขอนแกน่ในการพัฒนา โรงพยาบาลเปิดใหบ้รกิารใน อําเภอทีไ่มม่โีรงพยาบาลเปิด ผูร้ับบรกิารไมน่อ้ยกวา่
อําเภอโคกโพธิไ์ชย อําเภอโนนศลิา อยา่งครอบคลมุ ทัง้ดา้นรักษาพยาบาล รอ้ยละ 80
อําเภอหนองนาคําและอําเภอ สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และ ไดร้ับบรกิารสาธารณสขุ
เวยีงเกา่ การฟื้นฟสูภาพจากทมีสหสาขาวชิาชพี อยา่งครอบคลมุ ทัง้ดา้นรักษา
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ สง่เสรมิสขุภาพ พยาบาล สง่เสรมิสขุภาพ
จังหวัดขอนแกน่) 2.เพือ่พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุ ป้องกนัโรค และการฟื้นฟู

ทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ สภาพจากทมีสหสาขาวชิาชพี
งานใหส้อดคลอ้งตามวตัถปุระสงค์ -ตดิตามประเมนิผลทกุ
เป้าหมาย ตรงตามเจตนารมณ์ของ 3 เดอืน
กฎหมายและนโยบายโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตําบลและเกดิ
ประโยชนส์งูสดุกบัประชาชน
3.เพือ่ประสานความร่วมมอืในการ
ดแูลสขุภาพใหก้บัประชาชนระหวา่ง
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดขอนแกน่
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสขุ
อําเภอทัง้ 4 แหง่

8 โครงการพัฒนาเครอืขา่ยเพือ่ 1.เพือ่พัฒนาเครอืขา่ยองคก์รใน 1.ครูอนามัยในสถานศกึษา 400,000     -           -              1.สถานศกึษาทีผ่า่นการ
บรูณาการเร่งรัดการป้องกนัการ ระดบัจังหวดัและองคก์รปกครอง สงักดั อบจ.ขก. 5 แหง่ อบรมสามารถนําหลกัสตูร
ตดิเชือ้ เอช ไอ ว ีจังหวดั สว่นทอ้งถิน่ในการจัดทําแผน แหง่ละ3 คน รวม 15 คน เพศศกึษาไปปรับใชใ้น
ขอนแกน่ ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นการทํางาน 2.ครูอนามัยในสถานศกึษา สถานศกึษาไดร้อ้ยละ 80
(อดุหนุนสาํนักงานสาธารณสขุ ดา้นเอดสแ์ละอนามัยเจรญิพันธุ์ จังหวดัขอนแกน่ 5 แหง่ๆละ 2.แกนนํานักเรยีนทีผ่า่นการ
จังหวดัขอนแกน่) 2.เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถเขา้ถงึ 3 คน รวม 15 คน อบรม ดําเนนิกจิกรรมใน

แหลง่บรกิารสขุภาพทางเพศทีเ่ป็น 3.แกนนํานักเรยีน 60 คน สถานศกึษาไดร้อ้ยละ 80
มติรได ้ 4.เยาวชนชายรักชาย 60 คน 3.แกนนําเยาวชนชายรักชาย

5.ผูร้ับผดิชอบของเครอืขา่ย ทีผ่า่นการอบรมนําขอ้มลูเรือ่ง
องคก์รทีท่ํางานดา้นเอดส ์30 คน สขุภาพทางเพศไปถา่ยทอด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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8 โครงการพัฒนาเครอืขา่ยเพือ่ 6.อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวดัขอนแกน่ ใหเ้พือ่นไดร้อ้ยละ 80
บรูณาการเร่งรัดการป้องกนัการ 30 คน
ตดิเชือ้ เอช ไอ ว ีจังหวดั 7.เยาวชนในสถานศกึษา
ขอนแกน่ 20,000 คน
(อดุหนุนสาํนักงานสาธารณสขุ 8.จัดกจิกรรมอบรมครูอนามัย
จังหวดัขอนแกน่) (ตอ่) และแกนนํานักเรยีนเยาวชน

9.จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร 2 ครัง้

9 โครงการสง่เสรมิกจิกรรม -เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพและ -อาสาสมัครประจํา 1,300,000 -               -                   -อตัราผูเ้จ็บป่วยลดลง
อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา ประสทิธภิาพการดําเนนิงานของ หมูบ่า้นในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั  
หมูบ่า้น (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา ขอนแกน่
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ หมูบ่า้น
จังหวัดขอนแกน่)

10 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมกลุม่  -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการปฏบิัตงิาน  -จัดหาอปุกรณ์และเครือ่งมอื 100,000         -อัตราผูเ้จ็บป่วยลดลง
อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา ของอาสาสมัครสาธารณสขุประจํา ทางการแพทยส์นับสนุนการ
หมูบ่า้น (อสม.) หมูบ่า้นใหม้ศีักยภาพในการปฏบิัตงิาน ปฏบิัตงิานแก ่อสม.
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ ดแูลรักษาพยาบาลผูป้่วยในเบอืงตน้  -จัดอบรมใหค้วามรูก้ารดแูล
อําเภอมัญจาครี)ี รักษาพยาบาลเบือ้งตน้แก ่อสม.

11 โครงการอบรมฟื้นฟพูัฒนาศกัยภาพ 1.เพือ่เพิม่ความรูแ้ละประสบการณ์ใน  -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 250,000         -ผูผ้า่นการอบรมไมน่อ้ยกวา่
อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา การทํางานใหก้ับ อสม. ใหแ้ก ่อสม. จํานวน 52 รอ้ยละ 80 สามารถนําความรู ้
หมูบ่า้น อําเภอแวงใหญ่ 2.เพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการ หมูบ่า้น รวม 595 คน  2 วัน ทีไ่ดร้ับไปใชใ้นการป้องกัน
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ ป้องกันและควบคมุโรคในทอ้งถิน่ และควบคมุโรคในทอ้งถิน่ได ้
อําเภอแวงใหญ)่ 3.เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์การ

ปฏบิัตงิานระหวา่ง อสม.
4.เพือ่สรา้งขวัญและกําลังใจในการ
ปฏบิัตงิาน
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12 โครงการจัดซือ้รถสง่ตอ่ผูป้่วย -เพือ่เพิม่ศกัยภาพและพัฒนาระบบ -จัดซือ้ยานพาหนะสง่ตอ่ 1,800,000 -           -              -อตัราการสง่ตอ่ผูป้่วยตอ่วนั
พรอ้มอปุกรณ์ชว่ยชวีติ การสง่ตอ่ผูป้่วย ลดภาวะความเสีย่ง ผูป้่วยพรอ้มอปุกรณ์ชว่ย เพิม่มากขึน้
(อดุหนุนโรงพยาบาลหนอง ตอ่ชวีติ ชวีติประจํารถ
สองหอ้ง จังหวดัขอนแกน่)

13 โครงการเขา้คา่ยชมรมผูส้งูอายุ 1.เพือ่เพิม่พูนความรูด้า้นสง่เสรมิ -สาํรวจและจัดทําทะเบยีน 100,000     ผูส้งูอายทุีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
(อดุหนุนโรงพยาบาลขอนแกน่) สขุภาพในกลุม่สมาชกิผูส้งูอายุ ประวตัสิมาชกิชมรมผูส้งู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มี

2.เพือ่ตดิตามประเมนิสขุภาพและ อายุ สขุภาพอนามัยทีด่แีละ
เฝ้าระวงัสขุภาวะในกลุม่สมาชกิ -จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีน แข็งแรง
ผูส้งูอายุ รูแ้ละจัดใหม้กีารตรวจ
3.เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุม่สมาชกิ ประเมนิสขุภาพผูส้งูอายุ
ผูส้งูอายมุสีว่นร่วมในกจิกรรมสรา้ง -จัดกจิกรมรวมกลุม่ผูส้งู
เสรมิสขุภาพ อายอุอกกําลงักายทกุวนั
4.เพือ่พัฒนากลุม่เครอืขา่ยสมาชกิ จันทร ์พุธ ศกุร์
ในการดแูลผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล -ศกึษาดงูาน ณ จังหวดั
นครขอนแกน่ กาญจนบรุี

14 โครงการพัฒนาศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิดา้นกจิกรรมแก ่อสม.  -จัดอบรมอาสาสมัคร 100,000     จํานวน อสม.ทีผ่า่นการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา ในเขตตําบลบงึเนยีมใหม้คีวาม สาธารณสขุประจําหมูบ่า้น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
หมูบ่า้น ประจําปี 2555 สามัคคแีละมขีวญักําลงัใจในการ ในเขตตําบลบงึเนยีม จํานวน มคีวามรูค้วามสามารถในการ
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น ปฏบิตังิาน 170 คน 1 วนั สรา้งสขุภาพใหแ้กช่าวบา้น
ตําบลบงึเนยีม) 2.เพือ่พัฒนาศกัยภาพในดา้นการ  -ศกึษาดงูานการบรหิาร ในชมุชน

ดําเนนิงานสาธารณสขุในเขตพืน้ที่ จัดการสาธารณสขุและ
ตําบลบงึเนยีม บทบาท อสม. ณ อบต.
3.เพือ่หาประสบการณ์ในการศกึษา เกาะชา้ง จ.ตราด 2 วนั
ดงูานและสามารถนําสิง่ทีไ่ดร้ับมา
ปรับใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการทํางาน
ในพืน้ทีไ่ด ้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้งูอายุ 1.เพือ่เพิม่พูนความรูด้า้นสง่เสรมิ -สาํรวจและจัดทําทะเบยีน 100,000     ผูส้งูอายทุีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น สขุภาพในผูส้งูอายุ ประวตัผิูส้งูอายุ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มสีขุภาพ
ตําบลสะอาด) 2.เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุม่สมาชกิ -จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีน อนามัยทีด่แีละแข็งแรง

ผูส้งูอายมุสีว่นร่วมในกจิกรรมสรา้ง รูแ้ละจัดใหม้กีารตรวจ
เสรมิสขุภาพ ประเมนิสขุภาพผูส้งูอายุ
3.เพือ่พัฒนากลุม่เครอืขา่ยสมาชกิ -จัดกจิกรมรวมกลุม่ผูส้งู
ในการดแูลผูส้งูอายใุนเขตตําบล อายอุอกกําลงักายทกุวนั
สะอาด จันทร ์พุธ ศกุร์

16 โครงการเขา้คา่ยผูส้งูอายุ -เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุกีารร่วมกลุม่ -จัดเขา้คา่ยผูส้งูอายุ 200,000     จํานวนผูส้งูอายทุีเ่ขา้ร่วม
อําเภอนํ้าพอง จัดกจิกรรมร่วมกนั ในเขตอําเภอนํ้าพอง และใน กจิกรรม
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น -เพือ่สง่เสรมิสขุภาพผูส้งุอายุ เขตตําบลวงัชยั จํานวน 240 คน
ตําบลวงัชยั) ใหม้สีขุภาพกายและใจทีส่มบรูณ์

สามารถดํารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวาม
สขุ

17 โครงการสง่เสรมิทนัตสขุภาพ 1.เพือ่ใหค้รู ผูป้กครอง และแกนนํา -ตรวจสขุภาพชอ่งปาก 250,000    250,000       เด็กพกิารไดร้ับการดแูล
ในเด็กพกิาร ชมุชนดา้นสขุภาพทีอ่ยูใ่นพืน้ที่ นักเรยีนในโรงเรยีนเด็ก ชอ่งปากรอ้ยละ 85

ใกลเ้คยีงของโรงเรยีนมคีวามรู ้ พกิาร 3 แหง่ 
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ -จัดใหค้ําแนะนําการดแูล
ชอ่งปากเด็กพกิาร ทนัตสขุภาพแกค่รู และ
2.เพือ่ใหน้ักเรยีนไดร้ับการตรวจ ผูป้กครองเด็ก
สขุภาพชอ่งปากและทําความสะอาด
ชอ่งปากอยา่งถกูวธิี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.4  เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรกัษา และการฟื้นฟสูมรรถภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

18 โครงการสง่เสรมิสขุภาพนักเรยีน1. เพือ่ใหน้ักเรยีนตระหนักถงึการมี 1.วดันํ้าหนักสว่นสงูนักเรยีน 500,000 500,000 1.นักเรยีนทกุคนสามารถ
โรงเรยีนในสงักดั สขุภาพดแีบบองคร์วมอยา่งยั่งยนื 2.ทดสอบสมรรถภาพ รูว้ธิกีารดแูลสขุภาพ

 2. เพือ่ใหน้ักเรยีนมนีํ้าหนัก-สว่นสงู นักเรยีน 2.นักเรยีนรอ้ยละ 90
 และสมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 3.ตรวจสขุภาพนักเรยีน มนีํ้าหนัก สว่นสงู
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง ครู และบคุลากรทางการ สมรรถภาพตามเกณฑ์
สาธารณะสขุ ศกึษา 3.มนีักเรยีนแกนนํา

4.กจิกรรม อย.นอ้ย ในการจัดกจิกรรม
3. เพือ่ใหน้ักเรยีนสามารถเป็นแกนนํา โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ
ในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 4.โรงเรยีนผา่นการ
ใหก้ับครอบครัว โรงเรยีนและชมุชนได ้ ประเมนิโรงเรยีน
4. เพือ่ใหโ้รงเรยีนไดผ้า่นการตรวจ สง่เสรมิสขุภาพ
ประเมนิจากกระทรวงสาธารณะสขุเป็น
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับทอง

38,020,500 31,500,500 31,584,700   รวม   18  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน 1.เพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิการ 1.สนับสนุนการจัดการ 7,550,000  7,550,000 7,550,000  จํานวนทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั
กจิการกฬีา แขง่ขนักฬีาระดบัภาค แขง่ขนักฬีาของจังหวัดใน

2. เพือ่ยกระดบัและพัฒนากฬีา ระดบัตา่ง ๆ อาทิ
ตามศกัยภาพและความถนัดของ 1.1 แขง่ขนัฟตุบอลภพูาน
นักกฬีาแตล่ะประเภท ใหเ้ป็น ราชนเิวศน ์จังหวัดสกลนคร
ตวัแทนจังหวัดไปเขา้รว่มการ 1.2 แขง่ขนัตะกรอ้เทศกาล
แขง่ขนัระดบัภาคและประเทศ งานไหม อบจ.ขก.คพั

1.3 แขง่ขนักฬีาเทนนสิ
ดนัลอป ขอนแกน่โอเพน่
1.4 แขง่ขนัฟตุบอล อบจ.
ขอนแกน่คพัตา้นยาเสพตดิ
1.5 ฟตุบอลอาชพี สปอน
เซอรไ์ทยพรเีมยีรล์กี
1.6 จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์กฬีา
1.7 แขง่ขนัฟตุบอลกฬีา
กฬีาแหง่ชาติ
1.8 ตรวจสขุภาพผูม้าใช ้
สนามกฬีาในการเลน่กฬีา
และออกกําลังกาย
1.9 คลนีคิกฬีา
1.10 แขง่ขนักฬีาภายใน
องคก์รและขา้ราชการสงักดั
อบจ.ขอนแกน่
1.11แขง่ขนักฬีาอสิาน
สมัพันธ์
1.12 แขง่ขนักฬีาหมากรกุ
ไทย
2.จัดอบรมและศกึษาดงูาน
ดา้นกฬีา เชน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

1 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน 2.1 อบรมเยาวชนเลน่กฬีา
กจิการกฬีา หา่งไกลยาเสพตดิรอ้นนีม้ี
(ตอ่) กฬีาเพือ่ลกูรัก

2.2 อบรมผูฝ้ึกสอนกฬีา
โดยใชว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การ
พัฒนากฬีา

2 โครงการมหกรรมกฬีานักเรยีน - เพือ่จัดแขง่ขนักฬีาและ -คดัเลอืกตวัแทนนักกฬีา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -รอ้ยละความพงึพอใจของ
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด คดัเลอืกตวัแทนนักกฬีา เขา้รว่มแขง่ขนักฬีา ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ขอนแกน่ ของ อบจ. ขอนแกน่ ไปเขา้ นักเรยีน อปท.ระดบัภาค -ผลการแขง่ขนักฬีา

รว่มการแขง่ขนักฬีาฯ ระดบั และประเทศ
ภมูภิาคและระดบัประเทศ -จัดคา่ยฝึกซอ้มตวัแทน
- เพือ่จัดคา่ยฝึกซอ้มกฬีาแก่ นักกฬีาโรงเรยีนในสงักดั
ตวัแทนนักกฬีา อบจ. ขก.
ทีจ่ะเขา้ร่วมแขง่ขนัในระดับ
ภมูภิาคและระดบัประเทศ
 -เพือ่เขา้รว่มแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนสงักดั อปท.ในระดบั
ภมูภิาคและระดบัประเทศ

3 โครงการความเป็นเลศิทาง  - เพือ่พัฒนาความเป็นเลศิดา้น โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 70,000        90,000      90,000       ผลการประเมนิภายใน
กฬีา กฬีา - กจิกรรมกฬีาภายใน ตามมาตรฐานของ

 - เพือ่สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามรัก - กจิกรรมกฬีา อปท. โรงเรยีนในสงักดั อปท.
กฬีาและดกูฬีาเป็นประจํา - กจิกรรมบา้นหวา้คพั
 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมกฬีาเป็นประจํา
 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมผีลงานดา้น
กฬีาและนันทนาการตนเองภาคภมูใิจ 
 - เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูแ้พ ้รูช้นะ 
มนีํ้าใจนักกฬีา โรงเรยีนบา้นคขูาด 4,000 5,000 10,000 ผลการประเมนิภายใน

(สถติยอ์ปุถมัภ)์ ตามมาตรฐานของ
-กจิกรรมฝึกซอ้มกฬีาตาม โรงเรยีนในสงักดั อปท.
ความสนใจของนักเรยีน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

4 โครงการจัดกจิกรรมทางดา้นการ 1.เพือ่สรา้งคา่นยิมการออก 1.จัดแขง่ขนักฬีา "อบจ. 8,050,000  -จํานวนกจิกรรมกฬีาทีจ่ัดการ
กฬีาและสง่เสรมิกฬีาภายใน กําลังกาย เลน่กฬีา ดกูฬีา และ สมัพันธสรา้งสรรคท์อ้งถิน่ แขง่ขนั
จังหวัดขอนแกน่ นันทนาการ จนเป็นวถิชีวีติ ไทย" ประจําปี 2555 -เด็ก และเยาวชนเลน่กฬีา
(อดุหนุนสมาคมกฬีาจังหวัด 2. เพือ่เป็นแนวทางพัฒนากฬีา 2.จัดแขง่ขนัฟตุบอล และออกกําลังกายไมน่อ้ยกวา่
ขอนแกน่) ทกุชนดิของจังหวัดใหม้คีวาม "ไทยแลนด ์ดวิชิัน่ 1" รอ้ยละ 80

กา้วหนา้ยิง่ขึน้ 3.สนับสนุนกจิกรรมดา้น -ประชาชนเลน่กฬีาและ
3.นักกฬีามคีวามมุง่มั่นในการ กฬีาของหน่วยงานภาครัฐ ออกกําลังกายไมน่อ้ยกวา่
ฝึกซอ้มเพือ่ความเป็นเลศิ และ และเอกชน รอ้ยละ 60
อาชพีทางดา้นกฬีาและยงัเป็น 4.สง่เสรมิการออกกําลัง
การสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัจังหวัด กายและเลน่กฬีาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง
5.จัดแขง่ขนักฬีาฟตุบอล
ศลิา อบจ.ขอนแกน่คพั
6.จัดแขง่ขนักฬีาผูส้งูอายุ
อําเภอเมอืงขอนแกน่
7.จัดแขง่ขนักฬีาชมุชน
เทศบาลนครขอนแกน่
8.จัดแขง่ขนักฬีาปลานํ้า
แดงเกมส์
9.จัดแขง่ขนักฬีา
หนองนาคํา อบจ.ขอนแกน่คัพ
10.จัดแขง่ขนักฬีาตา้น
ยาเสพตดิใหก้บัผูน้ําชมุชน
จังหวัดขอนแกน่

5 โครงการจัดวิง่ขอนแกน่มาราธอน 1.เพือ่สรา้งนักวิง่เยาวชนไทยให ้ -จัดการแขง่ขนัวิง่มาราธอน 300,000     ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัในแตล่ะ
นานาชาต ิครัง้ที ่9 มมีาตรฐานในระดบันานาชาติ นานาชาต ิ4 ประเภท ประเภทไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95
(อดุหนุนมหาวทิยาลัยขอนแกน่) 2.เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและ 1) มาราธอน ระยะทาง 

ประชาชนในจังหวัดไดอ้อกกําลัง 42.0195 กม. 1,000 คน
กายเป็นการตอ่เนือ่ง ซึง่จะนํามา 2) ฮาลฟ์มาราธอน ระยะทาง
สูส่ขุภาพทีแ่ข็งแรง 21.100 กม. 1,200 คน
3.เพือ่สง่เสรมิการกฬีากบัการ 3) มนิมิาราธอน ระยะทาง
ทอ่งเทีย่ว นํารายไดสู้ช่มุชน 11.550 กม. 8,000 คน

4) เดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพ
ระยะทาง 4 กม. 35,000 คน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

6 โครงการจัดการแขง่ขนัรม่บนิ  -เพือ่เป็นการพัฒนาทักษะของ -จัดการแขง่ขนัรม่บนิฯ 100,000     -มนีักกฬีารม่บนิเขา้รว่มการ
ชงิแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื นักกฬีารม่บนิ ครรูม่บนิ เพือ่เป็น ชงิแชมป์ภาคตะวันออก แขง่ขนัไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50
(อดุหนุนสมาคมกฬีาทางอากาศ การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้ง เฉียงเหนอื 
และการบนิแหง่ประเทศไทยใน โอกาสใหน้ักกฬีารม่บนิไดแ้สดง -นักบนิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั
พระบรมราชปูถัมภ)์ ความสามารถและทักษะ จํานวน 50 คนไดร้ับการ

พัฒนาทักษะ ความสามารถ

7 โครงการมหากรรมการแขง่ขนักรฑีา 1.เพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิให ้  -จัดการแขง่ขนักรฑีาและ 200,000     จํานวนประเภทกฬีาและกรฑีา
และกฬีานักเรยีน นักเรยีนในสงักดัสํานักงานเขต กฬีานักเรยีนรุน่อายไุมเ่กนิ ทีจ่ัดการแขง่ขนั
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ทีก่าร พืน้ทกีารศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 ปีและ 18 ปี รวม 10 ชนดิ
ศกึษามัธยมศกึษา เขต 25) 25 ไดแ้สดงออกซึง่ความรู ้ความ กฬีา และกรฑีา 10 ประเภท

สามารถทางดา้นกฬีา
2.เพือ่สง่เสรมิทักษะและพัฒนาการ
ทางดา้นรา่งกายสําหรับเด็ก
เยาวชน นักเรยีน 
3.เพือ่สรรหาเด็กและเยาวชนทีม่ี
ความรูค้วามสามารถดา้นกฬีา 
พัฒนาศกัยภาพสูค่วามเป็นเลศิ
และพัฒนาสูก่ฬีาอาชพี

8 โครงการจัดกจิกรรมกฬีาเปิด-ปิด 1.เพือ่จัดเตรยีมงบประมาณในการ -จัดพธิเีปิด - ปิดกฬีา 5,000,000  ระดบัความสําเร็จของการจัด
การแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่40 จัดกจิกรรมพธิเีปิด-พธิปีิดการ แหง่ชาต ิครัง้ที ่40 "ขอนแกน่ พธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนักฬีา
"ขอนแกน่เกมส"์ และกฬีาคน แขง่ขนักฬีาแหง่ชาตคิรัง้ที ่40 เกมส"์ แหง่ชาต ิครัง้ที ่40 และกฬีา
พกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่30" "นคร และกฬีาคนพกิารแหง่ชาติ -จัดพธิเีปิด - ปิดกฬีา คนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่30
ขอนแกน่เกมส"์ ครัง้ที ่30 คนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่30
(อดุหนุนศนูยก์ารกฬีาแหง่ประเทศไทย 2.เพือ่สบืสานประเพณีในการเป็น "นครขอนแกน่เกมส"์
จังหวัดขอนแกน่) เจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีา

3.เพือ่ความสําเร็จในการเป็นเจา้ภาพ
จัดการแขง่ขนั

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

9 โครงการสง่เสรมิการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหผู้น้ําชมุชนรวมถงึ -จัดการแขง่ขนักฬีาองคก์ร 300,000 -จํานวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
สตรแีละเยาวชน อําเภอหนองเรอื สมาชกิกลุม่องคก์รสตรแีละเยาวชน สตรแีละเยาวชน 4 ประเภท -จํานวนประเภทกฬีาทีจ่ัดการ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน ประชาชนทั่วไปใชก้ารกฬีาพัฒนา กฬีา แขง่ขนั
อําเภอหนองเรอื) คณุภาพชวีติในการออกกําลังกาย  1) ประเภทฟตุบอลหญงิ

เพือ่ใหห้า่งไกลยาเสพตดิ  2) ประเภทวอลเลย่บ์อล
2.เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้รัก สามัคคี เยาวชนหญงิ
แกป่ระชาขนในพืน้ที่  3) ประเภทกฬีาเปตอง
3.เพือ่สง่เสรมิและยกระดบั หญงิ และทมีผสมชาย-หญงิ
มาตรฐานการกฬีาของอําเภอให ้  4) ประเภทกฬีาพืน้เมอืง
นักศกึษาไดม้โีอกาสและมคีวาม
สามารถในการแขง่ขนักฬีาใน
ระดบัสากลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

10 โครงการสง่เสรมิการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง -จัดการแขง่ขนักฬีาสมัพันธ์ 50,000        -จํานวนประเภทกฬีาทีจ่ัดการ
สมัพันธ อสม. อําเภอหนองเรอื อสม.ในอําเภอหนองเรอื 4 ประเภทกฬีา แขง่ขนั
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ 2.เพือ่สง่เสรมิให ้อสม. ไดเ้ลน่  1) ประเภทฟตุบอลหญงิ -จํานวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
อําเภอหนองเรอื) กฬีาเพือ่การออกกําลังกายและ  2) ประเภทวอลเลย่บ์อล

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ เยาวชนหญงิ
 3) ประเภทกฬีาเปตอง
หญงิ และทมีผสมชาย-หญงิ
 4) ประเภทกฬีาพืน้เมอืง

11 โครงการสง่เสรมิกฬีาสมัพันธ์ 1.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง -จัดการแขง่ขนักฬีา 5 ชนดิ 500,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
อําเภอบา้นแฮด ขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และ กฬีา ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ กํานัน ผูใ้หญบ่า้นในเขตพืน้ที่   (1) ฟตุบอลชาย
บา้นแฮด) อําเภอบา้นแฮด   (2) บาสเกตบอลชาย-หญงิ

2.เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรสว่น   (3) วอลเลย่บ์อลชาย-หญงิ
ราชการในอําเภอบา้นแฮดได ้   (4) เปตอง ชาย-หญงิ
ออกกําลังกาย   (5) ตะกรอ้ชายทั่วไปและ

ชายวัยทอง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



 1 - 103

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

12 โครงการจัดงานกฬีา อบต.สมัพันธ์  -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัด จัดการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
อําเภอบา้นไผ่ การแขง่ขนักฬีาระดบัอําเภอ และกฬีาสากลของหน่วยงาน ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ  -เพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดี ราชการสว่นทอ้งถิน่ในเขต
บา้นไผ)่ ระหวา่งสว่นราชการ และ อําเภอบา้นไผ่

หน่วยงานในอําเภอ

13 โครงการกจิกรรมกฬีาเชือ่มความ  -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัด จัดการแขง่ขนักฬีาสามัคคี 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
สามัคค ี การแขง่ขนักฬีาระดบัอําเภอ และกจิกรรมรว่มดว้ยชว่ย ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ  -เพือ่จัดกจิกรรมรว่มดว้ยชว่ยกนั กนัในเขตอําเภอกระนวน
กระนวน) ในเขตอําเภอกระนวน

14 โครงการกระนวนมนิมิาราธอน  -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัด จัดการแขง่ขนัมนิมิาราธอน 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
(อดุหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ การแขง่ขนักฬีาระดบัอําเภอ และเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพ ผูร้ว่มงาน
พยพุราชกระนวน)  -เพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดี

ระหวา่งสว่นราชการ และ
หน่วยงานในอําเภอ

15 โครงการกอ่สรา้งสนามกฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -ประชาชนมสีถานทีแ่ละ 1,700,000  -ประชาชนทีม่าใชส้นามกฬีา
อเนกประสงคอ์ําเภอเวยีงเกา่ สขุภาพทีแ่ข็งแรง อปุกรณ์ออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายเพิม่มาก
ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ 2.เพือ่เพิม่กจิกรรมสําหรับผูท้ีม่า เพิม่ขึน้ ขึน้รอ้ยละ 50 

ใชส้นามกฬีาในการออกกําลัง -ประชาชนมสีขุภาพรา่งกาย
กาย ทีแ่ข็งแรง และลดอัตราการ
3.ประชาชนสามารถออกกําลัง เจ็บป่วยใหน้อ้ยลง
กายไดอ้ยา่งหลากหลาย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แนวทางการพฒันาที ่1.5  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนุนการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา และสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
                                         และพฒันาไปสูก่ารกฬีาเพือ่อาชพีตามศกัยภาพ

16 โครงการปรับปรงุลานกฬีา 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ลน่กฬีา -เพิม่ความสวยงามและ -             1,247,000 1,247,000 -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
อเนกประสงคห์นา้อาคาร และออกกําลังกายเพือ่สขุภาพ ทําใหภ้มูทิัศนภ์ายในสนาม ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา
พลศกึษา 2 2.เพือ่เป็นจุดศนูยก์ลางในการ กฬีางา่ยตอ่การดแูล รักษา มากขึน้รอ้ยละ 20

ออกกําลังกายของประชาชน

17 โครงการปรับปรงุสนามบาสเกต 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ลน่กฬีา -เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจ่ัด -             251,000    251,000     -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
บอลกลางแจง้ และออกกําลังกายเพือ่สขุภาพ การแขง่ขนัใหไ้ดใ้นระดบั ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา

2.เพือ่ปรับปรงุสถานทีอ่อกกําลัง มาตรฐาน มากขึน้รอ้ยละ 20
กายในสนามกฬีา -สนามไดม้าตรฐานสามารถ

ใชจ้ัดการแขง่ขนัในระดบั
มาตรฐาน

18 โครงการกอ่สรา้งป้ายไฟวิง่หนา้ 1.เพือ่ประชาสมัพันธข์า่วสารการ -ประชาสมัพันธข์า่วสาร -             350,000    350,000     -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
สนามกฬีาจังหวัดขอนแกน่ แขง่ขนักฬีาใหป้ระชาชนไดท้ราบ ใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจและ ใจในการประชาสมัพันธข์า่ว

2.ประชาสมัพันธบ์ทบาทของ เขา้มาใชส้นามกฬีามากขึน้ สารดา้นการกฬีาเพิม่มากขึน้
องคก์รในการสนับสนุนการกฬีา -ประชาชนเขา้มาใชส้นามกฬีา

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50

26,124,000 11,493,000 11,498,000 รวม    18   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการสง่เสรมิการจัดงาน เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนการจัด -จัดคุม้วัฒนธรรมในงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จํานวนกจิกรรมสง่เสรมิ
ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม งานไหมและงานประเพณี เทศกาลไหมฯ ประเพณี ศาสนา และ

ทีส่ําคญัของจังหวัดขอนแกน่ -จัดงานรดนํ้าดําหัว 100,000 100,000 100,000 วัฒนธรรม

2 โครงการเผยแพรก่ระบวนการ  -เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วาม พระสงัฆาธกิารและไวยาวัจกร 600,000 600,000 600,000 -พระสงัฆาธกิาร และ
การพัฒนาวัด สํานักสงฆ ์แด่ เขา้ใจแกพ่ระสงัฆาธกิาร และ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 300 คน ไวยาวัจกร มคีวามรูค้วาม
พระสงัฆาธกิาร และไวยาวัจกร ไวยาวัจกรเกีย่วกบับทบาท เขา้ใจและประกอบพธิทีาง

อํานาจหนา้ทีแ่ละกฎหมายที่ ศาสนาไดถ้กูตอ้งตามหลัก
เกีย่วขอ้งใหส้ามารถนําไป ปฏบิัตขิองวัด
ปฏบิัตไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3 โครงการพัฒนาการอนุรักษ์  - เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหน้ัก โรงเรยีนบา้นคขูาด 25,000 30,000 30,000 ผลการประเมนิภายใน

ศลิปวัฒนธรรม ศาสนา เรยีนไดเ้ห็นคณุคา่และสบืทอด  - กจิกรรมวันสําคญัตา่งๆ ตามมาตรฐานของ

และจารตีประเพณีทีด่งีาม วัฒนธรรมประเพณีทีด่งีาม    (วันไหวค้ร,ูวันแมแ่หง่ชาติ โรงเรยีนในสงักดั อปท.

 - เพือ่ใหน้ักเรยีนไดร้ับความรู ้    วันวทิยาศาสตร,์วันเด็ก
และประสบการณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่ว   วันพอ่แหง่ชาต ิ,วันสนุทรภู ่
ขอ้งกบัวันสําคญั    ฯลฯ)

4 โครงการจัดงานประเพณีศาลเจา้  -เพือ่สง่เสรมิอนุรักษ์จารตี -จัดใหม้กีารทําบญุตกับาตร 300,000     ระดบัความสําเร็จของการ
พอ่หมืน่ศร ีประจําปี 2555 ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี -จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน จัดงาน
(อดุหนุนเทศบาลตําบลแวงนอ้ย) อันดงีามของทอ้งถิน่สบืไป -จัดแขง่ขนักฬีาพืน้บา้นและ

 -เพือ่สรา้งความสามัคคแีละ กฬีาสากล เชน่ ตะกรอ้ ฟตุบอล
ความเขา้ใจอันดขีองประชาชน -ประกวดเตน้แอโรบกิ
ในเขตอําเภอแวงนอ้ย -จัดจําหน่ายสนิคา้พืน้บา้น

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

5 โครงการศกึษาอบรม 1.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยชาวพทุธ -จัดคา่ยฝึกอบรม 2 หลักสตูร 1,000,000 -จํานวนผูเ้ขา้คา่ยฝึกอบรม
พระจรยิธรรม ตน้แบบทีม่วีถิชีวีติทีอ่ยูเ่ย็นดว้ย 1) หลักสตูรพัฒนาภาวะผูน้ํา ไมน่อ้ยกวา่ 2,255 คน
(อดุหนุนมหาวทิยาลัยมหาจุฬา ศลีและเป็นสขุดว้ยธรมให ้ เยาวชนชาวพทุธ (ธรรม) -ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รับ
ลงกรณราชวยิาลัย วทิยาเขต ครอบคลมุทัง้แนวกวา้งและลกึ สําหรับกลุม่เยาวชนเครอืขา่ย การอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
ขอนแกน่) มากยิง่ขึน้ ชาวพทุธตน้แบบ 1 ครัง้ 4 คนื 80

2.เพือ่เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรม 5 วัน 200 คน
ไดเ้รยีนรูท้บทวนหลักธรรมทาง 2) หลักสตูรพัฒนาจติใจ
พระพทุธศาสนา (ภาวนา) หลักสตูร 3 คนื 4 วัน
3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ัฒนา 2 กลุม่เป้าหมาย ดงันี้
กาย พัฒนาศลี พัฒนาจติ และ   - พระสอนศลีธรรมและครู
พัฒนาปัญญา สอนจรยิธรรม จํานวน 

200 รปู/คน 
  - อบุาสก อบุาสกิาผูน้ํา
ชาวพทุธ 3 รุน่ ๆ ละ 200 คน
รวม 600 คน

6 โครงการจัดงานอนุรักษ์ สง่เสรมิ 1.เพือ่ใหศ้ลิปะขนบธรรมเนยีม 1.จัดงานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 1,000,000  ระดบัความสําเร็จของการ
 ศลิปะประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ประเพณีศลิปวัฒนธรรมไทย จัดงาน
ทอ้งถิน่อําเภอภผูามา่น ใหค้งไวต้อ่ไป 2.จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่สรา้งจติสํานกึใหเ้ห็น 3.จัดงานประเพณีลอยกระทง
อําเภอภผูามา่น) ความสําคญั หวงแหนและอนุรักษ์ วันออกพรรษาวัดเฉลยีงทอง

ศลิปะวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 4.จัดงานประเพณีบญุเบกิบา้น
3.เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ เลีย้งผต่าปู่  (ดอนตา) และบญุ
วัฒนธรรมของอําเภอภผูามา่น ซาํฮะ

7 โครงการงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่เผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรม -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนสํานักงานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณี อําเภอกระนวน จัดงาน
อําเภอกระนวน) ทอ้งถิน่ไวส้บืทอดตอ่ไป

2.เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอื
ความรักและความสามัคครีะหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

8 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพือ่บวรสรวงและสมโภชน์ -จัดพธิบีวงสรวงเหลา่พระยนื 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
บญุเหลา่พระยนื ประจําปี 2555 เหลา่พระยนืตะวันออกและเหลา่ ตะวันออก และเหลา่พระยนื จัดงาน
(อดุหนุนเทศบาลตําบลพระยนื) พระยนืตะวันตก ตะวันตก

2.เพือ่อนุรักษ์ประเพณีอันดงีาม -จัดขบวนแหจ่ากองคก์รและ
ของชาวพระยนื ชมุชนในพืน้ทีอ่ําเภอพระยนื

-จัดมหรสพสมโภชน์

9 โครงการจัดงานประเพณีรําลกึ 1.เพือ่เป็นการรําลกึคณุงาม -จัดงานประเพณีรําลกึสมเด็จ 50,000       ระดบัความสําเร็จของการ
สมเด็จพระพฒุาจารย ์(อาจ ความดขีองสมเด็จพระพฒุาจารย์ พระพฒุาจารย ์(อาจ จัดงาน
สภาสภมหาเถร) ประจําปี 2555 (อา  อาสภมหาเถร) อาสภมหาเถร) 3 วัน
(อดุหนุนเทศบาลตําบลบา้นโตน้) 2.เพือ่สง่เสรมิ ทํานุ บํารงุ

กจิกรรมทางดา้นพระพทุธศาสนา
3.เพือ่สรา้งความสามคัคใีนชมุชน

10 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุและ -จัดพธิทีางพระพทุธศาสนา 50,000       รอ้ยละความสําเร็จของการ
พระครญูาณสารโสภติ ตําบล รําลกึถงึพระเดชพระคณุของ เจรญิพระพทุธมนต ์แสดง จัดงาน
ขามป้อม หลวงปู่ พระครญูาณสารโสภติ พระธรรมเทศนา
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น 2.เพือ่รักษาจารตีประเพณี -จัดกจิกรรมแสดงความรําลกึ
ตําบลขามป้อม) วัฒนธรรมพืน้บา้นอสีาน ถงึหลวงปู่ พระครญูาณสารโสภติ

3.เพือ่ความสมานฉันทข์อง -จัดเลีย้งโรงทาน
ประชาชนตําบลขามป้อม -จัดกจิกรรมมหรสพตาม

ประเพณี 
-จัดการแสดงศลิปวัฒนธรรม
พืน้บา้น

11 โครงการนมัสการเจดยีห์ลวงปู่ 1.เพือ่รําลกึถงึคณุความดขีอง -จัดงานวันรําลกึพระครปูลัด 50,000       ระดบัความสําเร็จของการ
ปลัดหลา้ บชูาพระบรมสารรีกิธาตุ หลวงปู่ ปลัดหลา้ฯ และพระ หลา้ ตําบลหนองแวง จัดงาน
และพระบรูพาจารย ์ตําบล บรูพาจารยข์องตําบลหนองแวง อําเภอพระยนื
หนองแวง ประจําปี 2555 2.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนหนัมา
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล สนใจพทุธศาสนาและมคีวามสขุ
หนองแวง) ใจมากขึน้

3.เพือ่สง่เสรมิทํานุบํารงุพระ
พทุธศาสนาตามวถิแีหง่ชาวพทุธ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

12 โครงการจัดงานบญุประเพณี 1.เพือ่ใหช้มุชนและประชาชน -จัดพธิทีางพระพทุธศาสนา 50,000       ระดบัความสําเร็จของการ
พระเจา้ใหญอ่งคต์ือ้ บา้นโนนบอ่ ไดม้าสกัการะและขอพรพระเจา้ -จัดเลีย้งโรงทาน จัดงาน
อําเภอพระยนื ใหญอ่งคต์ือ้ในวันขึน้ปีใหม่ -จัดกจิกรรมทําบญุตกับาตร
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล สรา้งขวัญและกําลังใจในการ และสูข่วัญรถ
พระยนื) ประกอบอาชพี -จัดกจิกรรมมหรสพสมโภชน์

2.เพือ่สบืสานวัฒนธรรมประเพณี และจุดพตุะไล
ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป
3.เพือ่ความสมานฉันทข์อง
ประชาชนในตําบลพระยนื

13 โครงการประเพณีศาลเจา้ปู่ หอคํา 1.เพือ่บวงสรวงและสมโภค -จัดงานประเพณีบญุเจา้หอคํา 50,000       ระดบัความสําเร็จของการ
ประจําปี 2555 เจา้ปู่ หอคํา ตําบลพระบ ุอําเภอพระยนื จัดงาน
(อดุหนุนเทศบาลตําบลพระบ)ุ 2.เพอือนุรักษ์ประเพณีอันดงีาม รวม 4 วัน 4 คนื

ของชาวตําบลพระบใุหค้งอยู่
สบืไป
3.เพือ่สรา้งความสามัคคแีละ
เชือ่มความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่ง
ประชาชนตําบลพระบุ
4.เพือ่แสดงความเคารพและ
ความกตญัญตูอ่ผูส้งูอายแุละ
ผูม้พีระคณุ

14 โครงการปฏบิัตธิรรมเฉลมิพระเกยีรติ 1.เพือ่ใหเ้ยาวชน ประชาชนเกดิ -เขา้คา่ยฝึกปฏบิัตธิรรม 700,000 จํานวนผูเ้ขา้คา่ยฝึกปฏบิัติ
84 พรรษามหาราชา ความสามัคค ีรักชาตศิาสนา และ รวม 3 รุน่ ๆ ละ 3 วัน 2 คนื ธรรมไมน่อ้ยกวา่ 700 คน
(อดุหนุนมหาวทิยาลัยมหามกฎุ พระมหากษัตรยิ์ กลุม่เป้าหมายรวม 3 รุน่ไม่
ราชวทิยาลัย วทิยาเขตอสีาน) 2.เพือ่ใหเ้ยาวชนประชาชน นอ้ยกวา่ 700 คน

หวงแหนบํารงุรักษาในศลิป
วัฒนธรรมความเป็นไทย
3.เพือ่ใหเ้ยาวชนประชาชนมี
หลักธรรมในการดําเนนิชวีติ
และเห็นคณุคา่ของชวีติทีแ่ทจ้รงิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

15 โครงการอบรมสง่เสรมิกจิการ 1.เพือ่พัฒนาพระนักเทศนใ์หเ้กดิ -อบรมพระนักเทศน ์หลักสตูร 1,000,000 พระภกิษุสามเณรทีอ่บรม
เผยแพรพ่ระพทุธศาสนา องคค์วามรู ้ทกัษะในการเผยแพร่ 5 วัน 100 รปู รอ้ยละ 90 ความรู ้ความเขา้ใจ
จังหวัดขอนแกน่ พระพทุธศาสนาอยา่งแตกฉาน -จัดทําหนังสอืสวดมนตท์ําวัตร เทคนคิวธิกีารเทศนาเผยแพร่
(อดุหนุนสํานักงานพระพทุธศาสนา 2.เพือ่ใหพ้ระนักเทศนน์ําความรู ้ แปล ขอ้ปฏบิัตขิองชาวพทุธ พระพทุธศาสนา
จังหวัดขอนแกน่) ประสบการณ์ทีไ่ดร้ับไปเผยแพร่ เพือ่นําถวายใหว้ัด สํานักสงฆ์

พระพทุธศาสนา สรา้งความมัน่คง ทีพ่ักสงฆท์กุแหง่ในจังหวัด
อยา่งยัง่ยขืองพระพทุธศาสนา ขอนแกน่ จํานวน 2,200 เลม่
ใหอ้ยูก่บัสงัคมไทยและสงัคมโลก
ไดต้ลอดไป
3.เพือ่ใหพ้ระนักเทศนเ์ป็นตน้แบบ
ในการเทศนาอบรมประชาชน
พทุธศาสนกิชน

16 โครงการออกรา้นกาชาด ประจําปี 1.เพือ่ใหป้ระชาชนทั่วไปมคีวาม -รับบรจิาคเงนิสดและสิง่ของ 200,000 -จํานวนเงนิรายไดจ้ากการ
2554 ตระหนักในการชว่ยเหลอืเพือ่น เพือ่นํามาเป็นของรางวัลการ ออกรา้นกาชาด
(อดุหนุนสํานักงานเหลา่กาชาด มนุษย ์ซึง่เป็นการสรา้งคา่นยิม ออกรา้นกาชาดในงานเทศกาล
จังหวัดขอนแกน่) ในการรูจ้ักแบง่ปันใหแ้กเ่พือ่น ไหม ประเพณีผกูเสีย่ว และ

ผูย้ากไร ้ตามกําลังความสามารถ งานกาชาดจังหวัดขอนแกน่
ของตน ประจําปี 2554
2.เผยแพรภ่ารกจิ บทบาทและ -จัดนทิรรศการเพือ่เผยแพร่
หนา้ทีข่องเหลา่กาชาดจังหวัด ประชาสมัพันธง์านของเหลา่
ขอนแกน่ กาชาดจังหวัดขอนแกน่

-จําหน่ายบัตรธารากาชาดเพือ่
ใหผู้ม้ารว่มงานไดร้ว่มกจิกรรม

17 โครงการจัดงานประเพณีบญุ 1.เพือ่สง่เสรมิฟื้นฟแูละอนุรักษ์ -จัดการประกวดบัง้ไฟเงนิลา้น 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
บัง้ไฟลา้น ประจําปี 2555 ประเพณีบญุบัง้ไฟใหค้งอยูส่บืไป -จัดขบวนแหบ่ัง้ไฟเงนิลา้น จัดงาน
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น 2.เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูข้องคน ตําบลดนูสาด
ตําบลดนูสาด) รุน่ใหมใ่นเรือ่งขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดงีาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

18 โครงการจดังานประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่สบืสานอนุรักษ์ฟื้นฟแูละ -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 200,000 ระดบัความสําเร็จของการ
อําเภอบา้นไผ่ เผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรขนบ อําเภอบา้นไผ่ จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ธรรมเนยีมประเพณีบญุบัง้ไฟสบืไป
อําเภอบา้นไผ)่ 2.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคี

สมานฉันทของประชาชนทกุ
หมูเ่หลา่

19 โครงการจัดงานประเพณีแหข่า้ว 1.เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้ด็ก -จัดงานประเพณีแหข่า้วพันกอ้น 50,000 ระดบัความสําเร็จของการ
พันกอ้น ประจําปี 2555 เยาวชนและประชาชนรว่มกนั และงานปิดทองหลวงพอ่พระเจา้ใหญ่ จัดงาน
(อดหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล สบืสานและอนุรักษ์เผยแพร่ มงคลหลวง ตําบลเมอืงเพยี
เมอืงเพยี) ศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมประเพณี อําเภอบา้นไผ่

และภมูปิัญญาทอ้งถิน่อันดงีาม -จัดประกวดขบวนแหข่า้วพัน
ใหค้งอยูส่บืไป กอ้น
2.เพือ่เสรมิสรา้งความสมานฉันท์ -จัดประกวดขา้วพันกอ้น
ของประชาชนทกุหมูเ่หลา่
3.เพือ่สง่เสรมิและเผยแพรก่าร
ทอ่งเทีย่วซึง่จะสรา้งรายไดใ้ห ้
แกป่ระชาชนในพืน้ที่

20 โครงการจัดงานประเพณีบญุผะเวส 1.เพือ่สบืสานและอนุรักษ์ศลิป -จัดงานประเพณีบญุผะเวส 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนเทศบาลเมอืงบา้นไผ)่ วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ตาม ตําบลบา้นไผ ่อ.บา้นไผ่ จัดงาน

ประเพณี "ฮตีสบิสองครองสบิสี"่
ใหค้งอยูส่บืไป
2.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคี
และสมานฉันทข์องคนในชมุชน

21 โครงการจัดงานประเพณีทอ้งถิน่ 1.เพือ่สบืสานและอนุรักษ์ศลิป -จัดงานประเพณีทอ้งถิน่ 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนเทศบาลตําบลสชีมพ)ู วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ "ฮตีสบิสอง ครองสบิสี"่ ตําบล จัดงาน

"ฮตีสบิสองครองสบิสี"่ ใหค้ง สชีมพ ูอําเภอสชีมพู
อยูส่บืไป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

2.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคี
และสมานฉันทข์องคนในชมุชน

22 โครงการประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่บํารุงรักษาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ -จัดขบวนแหบ่ัง้ไฟ 15 หมูบ่า้น 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 2.เพือ่สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 5 โซน จัดงาน
ศรสีขุ) 3.เพือ่สง่เสรมิภมูปิัญญาทอ้งถิน่ -จัดแขง่ขนัการจุดบัง้ไฟ

ทีแ่สดงออกถงึพธิกีรรมตา่งๆ

23 โครงการจัดงานประเพณีวัน 1.เพือ่สบืสานและอนุรักษ์ไวซ้ ึง่ -จัดงานฉลองศาลปู่ ขนุทงึ 300,000     ระดบัความสําเร็จของการ
บวงสรวงปู่ ขนุทงึพญาแรดและ ประเพณีอันดงีามของทอ้งถิน่ พญาแฮด และประเพณี จัดงาน
บญุบัง้ไฟ ประจําปี 2555 ใหค้งอยูส่บืไป บญุบัง้ไฟ อําเภอบา้นแฮด
(อดุหนุนแทศบาลตําบลบา้นแฮด) 2.เพือ่ใหเ้กดิความสมัครสมาน

สามัคคใีนหมูพ่ีน่อ้งประชาชน
3.เพือ่ใหบ้ตุรหลานรูจ้ักเคารพ
บชูาปชูนยีบคุคล

24 โครงการสง่เสรมิภมูปิัญญาการพัฒนา 1.เพือ่รณรงคป์ลกูจติสํานกึใหเ้ด็ก 1.กลุม่เป้าหมายสง่เสรมิภมูปิัญญา 350,000 รอ้ยละ 80 ของเยาวชนและ
ทอ้งถิน่ทีย่ัง่ยนื อําเภอชนบท เยาวชนและประชาชนตระหนัก ทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่เยาวชนและ ประชาชนคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด ้
(อดุหนุนสํานักงานวัฒนธรรม ถงึความสําคญัของภมูปิัญญา ประชาชนเครอืขา่ยสภาพ รว่มรักษาอนุรักษ์สบืสาน
อําเภอชนบท) ทอ้งถิน่ วัฒนธรรมตําบล รวม 8 ตําบล ภมูปิัญญาทอ้งถิน่

2.เพือ่อนุรักษ์ สง่เสรมิและสบืสาน ตําบลละ 100 คน รวม 800 คน
ศลิปะการแสดงพนืบา้น อาหาร 2.กลุม่เป้าหมายจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
พนืบา้นของชาวอําเภอชนบท ภมูปิัญญา รวม 2 กจิกรรมคอื
3.เพือ่เพิม่คณุคา่ของภมูปิัญญา (1) ศลิปะการแสดงพืน้บา้น
ดา้นศลิปะการแสดงพืน้บา้นและ อําเภอชนบท จาก 8 ตําบลๆละ
ดา้นอาหารพืน้บา้นใหม้มีลูคา่ 1 ประเภท
เพิม่มากขึน้ (2) จัดประกวดการทําอาหาร

พืน้บา้น จาก 8 ตําบลๆละ 1
ทมี

25 โครงการประเพณีพระเจา้ใหญ่  -เพือ่สง่เสรมิและสบืสานการ -จัดงานประเพณีพระเจา้ 50,000 ระดบัความสําเร็จของการ
มงคลไชยวาน จัดงานประเพณีพระเจา้ใหญ่ ใหญม่งคลไชยวาน จัดงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



 1 - 112

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ไชยวาน อําเภอโคกโพธิไ์ชย
โคกโพธิไ์ชย)  -เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

เชงิวัฒนธรรม

26 โครงการประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่สบืสานอนุรักษ์ฟื้นฟแูละ -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 80,000 ระดบัความสําเร็จของการ
ประจําปี 2555 เผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรขนบ ตําบลภเูหล็ก อําเภอบา้นไผ่ จัดงาน
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ธรรมเนยีมประเพณีบญุบัง้ไฟสบืไป
ภเูหล็ก) 2.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคี

สมานฉันทของประชาชนทกุ
หมูเ่หลา่

27 โครงการจัดงานประเพณีบญุ 1.เพือ่อนุรักษ์ สง่เสรมิ และ จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 250,000     ระดบัความสําเร็จของการ
บัง้ไฟ อําเภออบุลรัตน์ เผยแพรเ่อกลักษณ์มรดกทาง อําแภออบุลรัตน์ จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ศลิปะ ภมูปิัญญาชาวบา้น และ
อําเภออบุลรัตน)์ วัฒนธรรมของชาวอสีาน

2.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้ี
สว่นรว่มในการอนุรักษ์สบืสาน
ประเพณีทอ้งถ ิและมคีวามรัก
ภาคภมูใิจในประเพณีอันดงีาม
ของทอ้งถิน่ตนเอง

28 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพือ่สบืสานดํารงไวซ้ ึง่ -จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000     ระดบัความสําเร็จของการ
ออกพรรษาและประเพณีลอย วัฒนธรรมประเพณีอันดงีามของ ประจําปี 2554 จัดงาน
กระทง ไทยใหค้งอยูส่บืไป
(อดุหนุนเทศบาลตําบลบา้นทุม่) 2.เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ

สามัคคใีนชมุชน
3.เพือ่เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหค้น
รุน่หลังไดย้ดึถอืปฏบิเิป็นแบบ
อยา่งทีด่ตีอ่ไป

29 โครงการจดังานประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่อนุรักษ์ สบืสานศลิป จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
ตําบลบา้นคอ้ ตําบลสําราญ วัฒนธรรมและประเพณีทีด่งีาม ตําบลบา้นคอ้ ตําบลสําราญ จัดงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ตําบลโนนทอ่น อําเภอเมอืง ของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป ตําบลโนนทอ่น อําเภอเมอืง
จังหวัดขอนแกน่ 2.เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ ขอนแกน่
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง สามัคคใีนชมุชน
อําเภอเมอืงขอนแกน่)

30 โครงการอนุรักษ์ดนตรพีืน้บา้น 1.เพือ่ปลกูฝังจติสํานกึความเป็น -จัดฝึกสอนดา้นดนตรพีืน้บา้น 40,000 ผูเ้ขา้รับการอบรมดา้นดนตรี
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น ไทยใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน ประเภทกลองยาวแกเ่ด็ก พืน้บา้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
ตําบลคคูํา) ตระหนักความเป็นชาติไ้ทย เยาวชนและประชาชน เกดิทักษะและชาํนาญในการ

2.เพือ่พัฒนาสมรรถนะทาง -จัดหาเครือ่งดนตรใีนการฝึก เลน่ดนตรพีืน้บา้นประเภท
ดนตร ีนาฎศลิป์พืน้บา้นใหแ้ก่ สอน รวม 4 รายการ กลองยาว
เด็ก เยาวชน ประชาชน
3.เพือ่ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชนไ์มเ่กีย่วขอ้งและหา่ง
ไกลยาเสพตดิ

31 โครงการสง่เสรมิงานประเพณี 1.เพือ่อนุรักษ์ สบืสานศลิป -จัดงานเทศกาลงมปลานํ้าแดง 550,000 ระดบัความสําเร็จของการ
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ อําเภอ วัฒนธรรมและประเพณีทีด่งีาม แงงผา้ฝ้าย ไหวพ้ระพทุธนาคํา จัดงาน
หนองนาคํา ของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป -จัดงานเทศกาลบญุบัง้ไฟ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ 2.เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ -จัดงานรดนํ้าดําหัวผูส้งูอายุ
หนองนาคํา) สามัคคใีนชมุชน -จัดงานวันเขา้พรรษา

-จัดกจิกรรมบวชเณรภาค
ฤดรูอ้น

32 โครงการงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่อนุรักษ์ สบืสานศลิป -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง วัฒนธรรมและประเพณีทีด่งีาม ตําบลนํ้าพอง จัดงาน
(อดุหนุนเทศบาลตําบลนํ้าพอง) ของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป

2.เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ
สามัคคใีนชมุชน

33 โครงการงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่อนุรักษ์ สบืสานศลิป -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
ตําบลวังชยั อําเภอนํ้าพอง วัฒนธรรมและประเพณีทีด่งีาม ตําบลวังชยั จัดงาน
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น ของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ตําบลวังชยั อําเภอนํ้าพอง) 2.เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ
สามัคคใีนชมุชน

34 โครงการสง่เสรมิงานประเพณี 1.เพือ่เป็นแบบอยา่งในการสบื จัดงานบญุบัง้ไฟ 2 วัน ดงันี้ 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
บญุบัง้ไฟตําบลพระลับ สาน อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม -จัดขบวนแหบ่ัง้ไฟหมูบ่า้นตา่งๆ จัดงาน
(อดุหนุนเทศบาลตําบลพระลับ) อันดงีามของทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ -ขบวนแหน่าคบรรพชาอปุสมบท

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสบืไป -จุดบัง้ไฟหมืน่ บัง้ไฟแสน
2.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้ี บัง้ไฟลา้น และบัง้ไฟตะไล
สว่นรว่มในการอนุรักษ์ประเพณี -กกรแสดงละเลน่พืน้เมอง
วัฒนธรรมอันดงีามของทอ้งถิน่ และกจิกรรมรณรงคป์ลอด
3.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคี นํ้าเมา สิง่เสพตดิ และลด
รว่มแรงรว่มใจของประชาชนใน อบุัตแหตุ
ทอ้งถิน่

35 โครงการสง่เสรมิงานบญุสจัจา 1.เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรัก จัดงานประเพณีบญุสจัจา 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
อําเภอเวยีงเกา่ และหวงแหนในศลิปวัฒนธรรม บา้นเมอืงเกา่พัฒนา อําเภอ จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ และประเพณีของทอ้งถิน่ เวยีงเกา่
เวยีงเกา่) 2.เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีของทอ้งถิน่
3.เพือ่อนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรม
และประเพณีของทอ้งถิน่ใหค้ง
อยูส่บืไป

36 โครงการสง่เสรมิการประกวด 1.เพือ่ใหศ้ลิปะ ขนบธรรมเนยีม 1.จัดแขง่ขนัสรภัญญะ 100,000 ระดบัความสําเร็จของการจัด
สรภัญญะของสภาวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 2.จัดแขง่ขนัเส็งกลองยาว งาน
อําเภอเวยีงเกา่ คงไวส้บืไป 3.จัดแขง่ขนัประเพณีสตูรขวัญ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่สรา้งจติสํานกึเห็นความ 4.จัดแขง่ขนัเซิง้บัง้ไฟ
อําเภอเวยีงเกา่) สําคญั หวงแหนและอนุรักษ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ศลิปะวัฒนธรรมของตนเอง
มากขึน้
3.เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ
วัฒนธรรมของอําเภอเวยีงเกา่
ใหเ้ผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง

37 โครงการสง่เสรมิบญุตกับาตรเทโว 1.เพือ่อนุรักษ์ สบืสานศลิป -จัดงานประเพณีบญุตกับาตร 50,000 ระดบัความสําเร็จของการจัด
บา้นนาแพง ตําบลเขานอ้ย วัฒนธรรมและประเพณีทีด่งีาม เทโว ตําบลเขานอ้ย งาน
อําเภอเวยีงเกา่ ของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 2.เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ
เขานอ้ย) สามัคคใีนชมุชน

38 โครงการประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 200,000     ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประเพณีบญุบัง้ไฟทีท่รงคณุคา่ ตําบลบัวเงนิ อําเภอนํ้าพอง จัดงาน
บัวเงนิ) เหมอืนในอดตี

2.เพือ่สรา้งความรัก ความ
สามัคค ีและความสนุกสนาน
ของคนในทอ้งถิน่

39 โครงการประเพณีบญุบัง้ไฟ 1.เพือ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม -จัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ 200,000 ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประเพณีบญุบัง้ไฟทีท่รงคณุคา่ ตําบลพังทยุ อําเภอนํ้าพอง จัดงาน
พังทยุ) เหมอืนในอดตี

2.เพือ่สรา้งความรัก ความ
สามัคค ีและความสนุกสนาน
ของคนในทอ้งถิน่

40 โครงการงานประเพณีทอ้งถิน่ 1.เพือ่อนุรักษ์สบืสานขนบธรรมเนยีม -จัดงานประเพณีทอ้งถิน่ตาม 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประเพณีและวัฒนธรรมทีด่งีาม ประเพณีฮตีสบิสองครองสบิสี่ จัดงาน
บา้นขาม) ของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป

2.เพือ่สรา้งความรัก ความ
สามัคค ีและความสนุกสนาน
ของคนในทอ้งถิน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



 1 - 116

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ
แนวทางการพฒันาที ่1.6 อนรุกัษ ์สบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา และจารตีประเพณีทีด่งีาม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

10,995,000 2,730,000 2,730,000รวม    40   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 -1

ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.1  สง่เสรมิ และประสานการจดัทําและการใชผ้งัเมอืงในทกุระดบั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการประกวดสดุยอดไอเดยี 1.เพือ่ประชาสมัพันธเ์สรมิสรา้ง -จัดงานประกวดเสนอแนว 139,000 ผลงานสดุยอดไอเดยี
สรา้งสรรคข์อนแกน่ใหเ้ป็นเมอืง ความรู ้ความเขา้ใจ และสรา้ง ความคดิในการพัฒนาขอน สรา้งสรรคข์อนแกน่ใหเ้ป็น
น่าอยู่ จติสํานกึดา้นผังเมอืงแกเ่ยาว แกน่ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู ่เพือ่ เมอืงน่าอยู่

ชนและประชาชนทั่วไป ชงิรางวัลสดุยอดไอเดยี
2.เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ยาวชน สรา้งสรรคข์อนแกน่ใหเ้ป็น
และประชาชนทั่วไป ไดม้สีว่น เมอืงน่าอยูส่ําหรับนักเรยีน
รว่มในการเสนอ นักศกึษา และประชาชน
3.เพอืเป็นการประชาสมัพันธ์ ทั่วไปในจังหวัดขอนแกน่
ใหห้น่วยงานตา่ง ๆและประชา
ชนทั่วไปทราบถงึบทบาท
และอํานาจหนา้ทีข่อง อบจ.
ดา้นการพัฒนาผังเมอืงใน
จ.ขอนแกน่ แนวความคดิเกีย่ว
กบัการพัฒนาเมอืงขอนแกน่
ใหน้่าอยู่

2 โครงการสมัมนาการใชบ้ังคบักฎ 1.เพือ่เป็นการเผยแพรป่ระชา -จัดสมัมนาการใชบ้ังคบั 200,000 จํานวนผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
กระทรวงผังเมอืงรวมจังหวัด สมัพันธก์ฎกระทรวงผังเมอืง กฎกระทรวงผังเมอืงรวม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85
ขอนแกน่ รวมจังหวัดขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ โดยมกีลุม่

2.เพือ่ทําความเขา้ใจแนวทาง เป้าหมายไดแ้ก ่ตวัแทน
การปฏบิัตแิก ่อปท.ในเขต อปท.ในจังหวัดขอนแกน่
จังหวัดขอนแกน่ในฐานะเจา้ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
พนักงานทอ้งถิน่ในการควบ รวม 250 คน

คมุการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามผัง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตัวชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.1  สง่เสรมิ และประสานการจดัทําและการใชผ้งัเมอืงในทกุระดบั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตัวชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

3 โครงการสรา้งเมอืงใหส้วย 1.เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ -จัดการประกวดวาดภาพ 150,000 จํานวนผูส้ง่ภาพเขา้รว่ม 
และน่าอยูด่ว้ยมอืเรา ดา้นผังเมอืงแกเ่ด็กและเยาวชน "เมอืงในฝัน" สําหรับ ประกวด

ในจังหวัดขอนแกน่ นักเรยีนในจังหวัดขอนแกน่
2.เพอืสรา้งเครอืขา่ยประชาคม
ดา้นผังเมอืงในสถานศกึษา
3.เพือ่เตรยีมความพรอ้มแก่
เยาวชนใหม้สีว่นร่วมการพัฒนา

4 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร 1.เพือ่ระดมความคดิเห็นในการ -จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร 300,000 จํานวนผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
จัดทําแผนปฏบิัตกิารตามผังเมอืง จัดทําแผนปฏบิัตกิารตามผัง จัดทําแผนปฏบิัตกิารตาม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90
รวมจังหวัดขอนแกน่ เมอืงรวมจังหวัดขอนแกน่ ผังเมอืงรวมจังหวัด

2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการ ขอนแกน่ โดยมกีลุม่เป้า
พัฒนาเมอืงใหเ้ป็นไปตามผัง หมายไดแ้กผู่บ้รหิาร อปท.
เมอืงรวมจังหวัดขอนแกน่ ในเขตจังหวัดขอนแกน่

5 โครงการตน้กลา้เยาวชนสรา้ง 1.เพือ่สรา้งความเขา้ใจแก่ -ออกแนะแนวใหค้วามรูใ้น 200,000 จํานวนเยาวชนทีเ่ขา้รว่ม
เมอืงน่าอยู่ เยาวชนในการดําเนนิงานดา้น การปฏบิัตวิชิาชพีทีเ่กีย่ว กจิกรรม

การพัฒนาเมอืงใหน้่าอยู่ ขอ้งกบัการพัฒนาเมอืง
2.เพือ่สง่เสรมิเยาวชนทีม่ี รวมถงึแนวทางการมสีว่น
ศกัยภาพในการพัฒนาตนเอง รว่มในการพัฒนาเมอืงของ
ใหเ้ป็นบคุลากรดา้นการพัฒนา เยาวชนโดยมกีลุม่เป้าหมาย
เมอืงทีม่คีณุภาพของสมัคม ไดแ้กน่ักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ตอนปลายในโรงเรยีน
สงักดั อบจ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.1  สง่เสรมิ และประสานการจดัทําและการใชผ้งัเมอืงในทกุระดบั

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตัวชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

139,000          350,000          500,000          รวม  5  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 - 3

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายบา้นโนน ม.1 ต.บา้นโนน- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
บา้นหมอ้ ม.5 ต.คคูํา อ.ซําสงู และขนสง่ผลติผล กวา่ 3,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

2 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 210 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บ.นายม ม.5 ต.บา้นโนน -ถนน คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
สายบา้นหนองบวันอ้ย-บา้นกระนวน และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.กระนวน อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ 1,050 ตร.ม.

3 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นสวา่ง ม.4 ต.หว้ยเตย-พืน้ที่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1.80x1.80 ม. ยาว 7 ม. การดําเนนิงาน
การเกษตร ต.กระนวน อ.ซําสงู และขนสง่ผลติผล ชนดิ 3 ชอ่งทาง
จ.ขอนแกน่

4 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 490 ม. 1,600,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายรอบบงึกีบ่า้นเป็ด คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.1,2,3 ต.บา้นเป็ด-ถนนเลีย่งเมอืง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 2,450
ขอนแกน่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

5 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 425 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก บา้นโคกฟันโปง ม.4 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นเป็ด-ถนนเลีย่งเมอืงขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 1,700 ตร.ม.

6 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม.ยาว 240 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายซอยนวลหงษ์ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
บ.แกน่ทองธาน ีม.22 ต.บา้นเป็ด- และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ถนนมลวิรรณ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 1,200 ตร.ม.

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยทุธศาสตรท์ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.2 พฒันาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

7 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม.ยาว 377 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายบา้นหนองขาม ม.15 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นเป็ด-ถนนเหลา่นาด ีอ.เมอืง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 1,885 ตร.ม.

8 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม.ยาว 345 ม.หนา 993,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็กสายบา้นดอนบม ม.10 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 0.15 ม. หรอืมพีืน้ทีค่อน การดําเนนิงาน
ต.เมอืงเกา่-บ.ผอื ม.2 ต.พระลบั และขนสง่ผลติผล กรตีไมน่อ้ยกวา่ 1,725 
อ.เมอืง  จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 2,807 ม. 962,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นภเูหล็ก ม.1 ต.ภเูหล็ก-ต.ในเมอืง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมปีรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล ดนิลกูรัง 2,231 ลบ.ม.

10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 244 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นชกีกคอ้ ม.7,13 ต.เมอืงเพยี คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่ต.หนองแปน อ.มญัจาครีี และขนสง่ผลติผล คอนกรตีเสรมิเหล็กไมน่อ้ย
จ.ขอนแกน่ กวา่ 976 ตร.ม.

11 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นงิว้ ม.9,19 เทศบาลตําบลสาวะถ-ี คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,440 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ และขนสง่ผลติผล หรอืปรมิาตรดนิลกูรัง
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 1,725 ลบ.ม.

12 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุนางทยุ ม.9 เทศบาลตําบล คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,871 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นทุม่-บา้นหนองตาไก ้ม.7,17 และขนสง่ผลติผล 2,713 หรอืปรมิาตรดนิลกูรัง 
เทศบาลตําบลสาวะถ ีอ.เมอืง ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

13 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ-่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,800 ม.หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลบา้นเป็ด อ.เมอืง และขนสง่ผลติผล หรอืปรมิาตรดนิลกูรัง
จ.ขอนแกน่ 3,504 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

14 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ-่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนเรอืง ม.6,18 เทศบาลตําบล และขนสง่ผลติผล หรอืปรมิาตรดนิลกูรัง
บา้นคอ้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 2,706 ลบ.ม.

15 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ผวิจราจรกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองโก ม.6 ต.ขามป้อม คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 2,000 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.เปือยนอ้ย-ตําบลบา้นลาน และขนสง่ผลติผล ปรมิาตรลกูรัง 2,560 ลบ.ม.
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

16 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงหมายเลข 2297- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,680 ม.หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนเหลีย่ม ม.4 ต.เปือยนอ้ย และขนสง่ผลติผล ปรมิาตรลกูรัง 1,814 ลบ.ม.
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

17 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ผวิจราจรกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3042-       คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1,100 ม.หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นวงัมว่ง ม.1,2 ต.วงัมว่ง และขนสง่ผลติผล ปรมิาตรลกูรัง 1,408 ลบ.ม.
อ.เปือยนอ้ย  จ.ขอนแกน่

18 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็กบา้นคุม้กกโก ม.10 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 763 ม.หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ชนบท-บ.ร่องดกู ม.5 และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีเสรมิ
ต.กดุเพยีขอม อ.ชนบท  จ.ขอนแกน่ เหล็กไมน่อ้ยกวา่

3,815 ตร.ม.

19 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 324 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นดอนดู ่ม.9 ต.ศรบีญุเรอืง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อ.ชนบท-บา้นละวา้ ม.5 ต.เมอืงเพยี และขนสง่ผลติผล คอนกรตีเสรมิเหล็กไมน่อ้ย
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ กวา่ 1,944 ตร.ม.

20 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บ.หัวนากลาง ม.3 ต.บา้นแทน่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 382 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.ชนบท-อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีเสรมิ

เหล็กไมน่อ้ยกวา่ 1,910
ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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21 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กสายจากทางหลวงหมายเลข 2- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 660 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นสวา่ง ม.9 ต.โจดหนองแก อ.พล และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ย
จ.ขอนแกน่ กวา่ 3,300 ตร.ม.

22 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กสายจากบา้นหนองบวั ม.3 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โสกนกเต็น-บา้นชาด ม.1 และขนสง่ผลติผล
ต.เมอืงพล อ.พล จ.ขอนแกน่

23 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กสายจากบา้นหนองแวงแอก คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.4 ต.โนนขา่-บา้นหันนอ้ย ม.10 และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล นอ้ยกวา่ 2,500 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

24 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กสายจากทางหลวงหมายเลข คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 250 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
2246-บา้นหนองแวงนอก  ม.2 และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
ต.หนองมะเขอื อ.พล จ.ขอนแกน่ นอ้ยกวา่ 1,250 ตร.ม.

25 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองโพนนอ้ย ม.7 ต.กดุขอนแกน่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,850 ม.พรอ้มเกรด การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง-บ.หนองเขือ่นชา้ง และขนสง่ผลติผล บดอดั ลงทอ่ คสล.0.80 ม.
ต.โนนทอง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ จํานวน 22 ทอ่น 2 จดุ

26 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองกงุธนสาร ม.12-บา้นหัน คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 753 ม.ไมม่ไีหลท่าง การดําเนนิงาน
ม.14 ต.หนองกงุธนสาร-ต.หวา้ทอง และขนสง่ผลติผล และตเีสน้ผวิจราจร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

27 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 640 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนพัฒนา ม.3-บ.หนองกระเดา คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.4 ต.หนองกงุเซนิ-บ.โนนสมบรูณ์ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 3,840
ม.3 ต.นาหวา้ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ตร.ม. ชนดิไมม่ไีหลท่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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28 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองยา่งแลน ม.3 ต.นาชมุแสง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 750 ม.หรอืมพีืน้ทีล่าด การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง-บ.หนองเสาเลา้ ม.9 และขนสง่ผลติผล ยางไมน่อ้ยกวา่ 4,500 ตร.ม
ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

29 โครงการเสรมิผวิจราจรลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นสนัตสิขุ ม.6 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 950 ม.หนา การดําเนนิงาน
ต.หนองแดง-บา้นศรอีบุล ม.5 และขนสง่ผลติผล
ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

30 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 992 ม. 1,600,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลาดยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นหว้ยอึง่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร การดําเนนิงาน
ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- และขนสง่ผลติผล
ถนนลาดยางสายชนบท-มญัจาครีี
จ.ขอนแกน่

31 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 398 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายบา้นเล็บเงอืก ม.4 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โคกสาํราญ-บา้นแฮด ม.2 และขนสง่ผลติผล
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

32 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 298 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกสาํราญ ม.14 ต.โคกสาํราญ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.บา้นแฮด-ต.หนองแปน อ.มญัจาครีี และขนสง่ผลติผล
จ.ขอนแกน่

33 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ขก 1020-บา้นหว้ยแร่ ม.7 ต.วงัมว่ง และขนสง่ผลติผล
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

34 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.วงัหนิ ม.7 ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
 -ตําบลดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง และขนสง่ผลติผล
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

35 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 715 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3051- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นนาเสยีว ม.5 ต.สระแกว้ และขนสง่ผลติผล
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

36 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนิฮาว ม.7 ต.ขามป้อม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,200 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.เปือยนอ้ย-ตําบลบา้นลาน ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

37 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 280 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก สายบา้นหนิแร่ ม.7 ต.ดอนดัง่- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองกงุ ม.2 ต.คมึชาด ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

38 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 3.5 ม. ยาว 282 ม. 840,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก สายบา้นหนองสรวง ม.12 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองเม็ก-ทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร
หมายเลข 207  อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

39 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 840,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก สายบา้นหนองวดัป่า ม.4 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 191 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ดอนดัง่-ตําบลหนองสองหอ้ง ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

40 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 840,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 12- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
บา้นโนนลาน ม.2 ต.นาเพยีง ทางการเกษตร 2,800 ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

41 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายแยกทางหลวงชนบท- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,500 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองหวา้ ม.6 ต.หนองเสาเลา้ ทางการเกษตร ปรมิาตรลกูรัง 3,000 ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

42 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คลกุ สายบา้นซํายาง ม.1 ต.ซํายาง- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,410 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนงาม ม.3 ต.ภหูา่น อ.สชีมพู ทางการเกษตร ปรมิาตรหนิคลกุ 2,241 
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

43 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นขามเปี้ย ม.9 ต.บา้นแฮด- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,000 ม. ปรมิาณลกูรัง การดําเนนิงาน
บ.โนนสมบรูณ์ ม.10,11 ต.โนนสมบรูณทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,040 ลบ.ม.
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

44 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองสะแบง ม.5 ต.ละหานนา- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,158 ม.ลกูรังหนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

45 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกสงู ม.2 ต.กา้นเหลอืง ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,932 ม.ลกูรังหนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงนอ้ย- อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

46 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก บา้นหนองโกนอ้ย ม.7 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 260 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ทา่วดั อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่- ทางการเกษตร
จ.นครราชสมีา

47 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,500,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงชนบทสาย ขก 1020- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,300 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนสวา่ง ม.4 ต.วงัมว่ง ทางการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

48 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองเตา่ ม.3 ต.หนองแซง- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,180 ม. การดําเนนิงาน
บา้นวงัหวา้ ม.8,11 ต.บา้นแฮด
อ.บา้นแฮด  จ.ขอนแกน่

49 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 800,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนสมบรูณ์ ม.6 ต.โนนสมบรูณ์- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 382 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นวงัหวา้ ม.8,11 ต.บา้นแฮด ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

50 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 8 ม. ยาว 1,500,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 2012 จาก ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 550 ม. หรอืมพีืน้ทีล่าดยาง การดําเนนิงาน
บา้นโนนทองหลาง ม.7 ต.สชีมพู- ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 4,400 ตร.ม.
ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

51 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 900,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนิลาดทุง่โพธิ ์ม.8 ต.ศรสีขุ- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 375 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.วงัเพิม่ อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

52 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คลกุ สายบา้นโสกรัง ม.3 ต.ศรสีขุ- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 4,000 ม. การดําเนนิงาน
ต.นาจาน อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

53 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คลกุ สายบา้นโคกกลาง ม.13 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 5,100 ม. การดําเนนิงาน
ต.สชีมพู-ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

54 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกมว่ง ม.10 ต.ศรสีขุ-ทางหลวง ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 350 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 228 อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

55 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นโพธิ์ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.3 ต.ในเมอืง-บา้นหนิร่อง ม.9 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 720 ม. การดําเนนิงาน
ต.เมอืงเกา่พัฒนา อ.เวยีงเกา่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

56 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองแวงนางเบา้ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 455 ม. การดําเนนิงาน
พัฒนา ม.12 ต.หนองแวงนางเบา้- ทางการเกษตร
บ.หนองมว่งใหญ ่ม.3 ต.เกา่งิว้
อ.พล จ.ขอนแกน่

57 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก บา้นไทยนยิม ม.4 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 158 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองสองหอ้ง-บ.โนนสะอาด ม.6 ทางการเกษตร
ต.ดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

58 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 700,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.แดงนอ้ย ม.17 ทต.บา้นทุม่- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 280 ม.หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนลาดยางสายบา้นทุม่-อ.มัญจาครีี ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

59 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายบา้นชยัเจรญิ ม.11 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 565 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.เกา่งิว้ -เทศบาลเมอืงเมอืงพล ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่ 

60 โครงการกอ่สรา้งถนนคอกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 190 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก สายบา้นโสกเสีย้ว ม.2- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ม. การดําเนนิงาน
บา้นหว้ยโจด ม.3 ต.หว้ยโจด ทางการเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โสกมว่ง ม.3 ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ม. หนาเฉลีย่ 0.20 ม. ทอ่ การดําเนนิงาน
 -บ.จระเข ้ม.1 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื ทางการเกษตร คอร.ขนาด 0.60x1.00 ม.
จ.ขอนแกน่ จํานวน 24 ทอ่น

62 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหว้ยซนั ม.5 ต.แคนเหนอื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 645 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา ทางการเกษตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีเสรมิ
จ.ขอนแกน่ เหล็กไมน่อ้ยกวา่ 3,870

63 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สายบา้นหนิตัง้ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ซบัสมบรูณ์-ทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร
หมายเลข 229 อ.โคกโพธิไ์ชย
จ.ขอนแกน่

64 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สายบา้นเมย  ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองสองหอ้ง-เทศบาลตําบล ทางการเกษตร
หนองสองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

65 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย บ.คําแกน่คณู ม.7,12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.มว่งหวาน-ต.วงัชยั อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

66 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับใหน้ํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 630 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผา่น (Wet Crossing) ขา้มลําหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อเีฒา่ บ.ไทยเจรญิ ม.16 ทางการเกษตร
ต.หนองสองหอ้ง-บ.เสรชีล ม.10
ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่

67 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 20 ม. 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
(Wet crossing) ขา้มลําหว้ยยาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนิแตก ม.7 ต.นางาม- ทางการเกษตร
ต.นาขา่ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

68 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นฝาง ม.1 ต.บา้นฝาง-อ.บา้นฝาง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.หนองกงุ ม.8,18 ต.บา้นทุม่ ทางการเกษตร
อ.เมอืง  จ.ขอนแกน่

69 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.โนนคอ้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.2 ต.โคกงาม-บา้นบะยาว ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

70 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,216 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.ดูใ่หญ ่ม.4 ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

71 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 998 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นเกิง้ ม.11 ทม.บา้นไผ ่ต.บา้นไผ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

72 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,055 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นภเูงนิ ม.6 ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นขอนสกั ม.6 ต.หนองแซง การเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

73 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,431 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นภเูหล็กนอ้ย ม.3 ต.ภเูหล็ก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.โนนสงิหท์อง ม.5 ต.หนิตัง้ การเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

74 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,348 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนสวรรค ์ม.2 ต.ภเูหล็ก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่-ต.นาโพธิ์ การเกษตร
อ.กดุรัง  จ.มหาสารคาม

75 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,357  ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองรูแข ้ม.5 ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -บ.ขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง การเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

76 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,900 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุลอบ ม.8 ต.โพธิไ์ชย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
อ.โคกโพธิไ์ชย-บา้นกดุหมากเห็บ การเกษตร
ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

77 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 305 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนทอง ม.3 ต.นาแพง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
แผน่ดนิสายขอนแกน่-ชยัภมูิ การเกษตร
อ.โคกโพธไิชย จ.ขอนแกน่

78 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 192 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
โรงเรยีนทรัพยส์มบรูณ์พทิยาลยั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ทรัพยส์มบรูณ์ อ.โคกโพธิไ์ชย การเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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79 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 991 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นหนองผอื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง มไีหลท่างขา้งละ 1 ม. หรอื การดําเนนิงาน
ม.1 ต.บา้นไผ-่ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ่ การเกษตร มพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 7,928 ม.

80 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,200,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนกู ่ม.5 เทศบาลตําบลสาวะถ-ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนสายบา้นสาวะถ-ีบา้นหนิขาว การเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

81 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ-่ทางเลีย่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
เมอืง (สายจ.ขอนแกน่-จ.อดุรธาน)ี การเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

82 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนองตาไก ้ม.1,17 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลสาวะถ ีอ.เมอืง-บา้นโคกใหญ่ การเกษตร
ม.8,10 ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง
จ.ขอนแกน่

83 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นมว่งโป้ ม.4 เทศบาลตําบลสาวะถ ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.เมอืง-บ.นาโพธิ ์ม.2 ต.หนองบวั การเกษตร
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่  

84 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโนนรัง ม.16,22 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลสาวะถ-ีเทศบาลตําบลบา้นคอ้ การเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

85 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,700,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นสาวะถ ีม.6,7ทต.สาวะถ ี- ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ปรมิาตรลกูรัง 3,325 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ลาดยาง(สาย บ.มว่ง-บ.หนองตาไก)้ การเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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86 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 645 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหลบุคา ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.โนนศลิา-เทศบาล ต.โนนศลิา การเกษตร
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

87 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.พระยนื ต.พระยนื-ถนนทางแยก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.ป่าหมอ้ - บ.พระยนื อ.พระยนื การเกษตร
จ.ขอนแกน่

88 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นกดุดกุ ม.3,4 ต.ดนิดํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง-บา้นคมึชาต ิม.8 ต.ขนวน การเกษตร
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่

89 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นเรอื ม.1,9-บา้นสวนกลว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.6 ต.บา้นเรอื-บา้นหนองทุม่ ม.2 การเกษตร
ต.ดนิดํา อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

90 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับใหน้ํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลน้ผา่น(Wet Crossing) ขา้มลําหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หนองนาคํา บ.หนองนาคํา ม.1 การเกษตร
ต.บา้นโคก อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่
 -อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลําภู

91 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.ขนวน ม.1 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่-ถนนลาดยางสาย การเกษตร
อ.หนองนาคํา-ภเูวยีง 

92 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 298 ม. 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองบัว ม.1 ต.บา้นเหลา่-ต.บา้นฝาง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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93 โครงการกอ่สรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 745 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโคกกลาง ม.5 ต.โนนสะอาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบท ขก 2045 การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

94 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 799 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นสระแกว้ ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ-ต.หว้ยมว่ง การเกษตร
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

95 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังจากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 3,850 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หลวงชนบทสาย บ.โสกนาด-ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.โนนงาม ต.นาแพง-บ.โสกใหญ่ การเกษตร
 ม.5 ต.บา้นโคก อ.โคกโพธิไ์ชย 
จ.ขอนแกน่

96 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 2,465 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คลกุ บ.สวา่งวาร ีม.10 ต.ชมุแพ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เทศบาลเมอืงชมุแพ อ.ชมุแพ การเกษตร
จ.ขอนแกน่

97 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเขต เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 530 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เทศบาลเมอืงชมุแพ-บ.โนนเมอืง ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ชมุแพ(แหลง่ทอ่งเทีย่วโนนเมอืง) การเกษตร
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่

98 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 750 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.ดอนหัน ม.9 ต.ชมุแพ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนสะอาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ การเกษตร

99 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 458 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนชาต ิม.4 ต.โนนหัน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลโนนหัน อ.ชมุแพ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,290 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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100 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,200 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โป่งแหง้ ม.5 ต.วงัหนิลาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.10 ม.ปรมิาตรหนิคลกุ การดําเนนิงาน
บ.โนนศลิา ม.6 ต.หนองเขยีด การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,053 ตร.ม.
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่

101 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.ขา้ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม.ยาว 200 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลําหว้ยแอก ชว่ง บ.หัวละเลงิ ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอ้ง การเกษตร
จ.ขอนแกน่-บ.ดอนงัว ม.3 
ต.เมอืงโดน อ.ประทาย จ.นครราชสมีา

102 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.ทุง่โพธิช์ยั ม.7 ต.โนนสมบรูณ์- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ การเกษตร

103 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว2000 ม. 2,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนเจรญิ ม.4 ต.โนนสมบรูณ์- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ การเกษตร

104 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย บ.โนนสมบรูณ์ ม.2 ต.โนนสมบรูณ์ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ลงหนิคลกุหนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
บา้นแสงสวา่ง ม.4 ต.นางิว้ การเกษตร ลงหนิคลกุ 2,500 ลบ.ม.
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่

105 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400  ม. 1,950,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.สระบวั ม.1 ต.เพ็กใหญ-่บ.ศรรีุ่งเรอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง สงูเฉลีย่ 2.50 ม. การดําเนนิงาน
ม.11 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน่ การเกษตร

106 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 3,495 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นเลาะ ม.4 - บ.หนองโน ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ การเกษตร

107 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 380 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองค ูม.5 ต.พระยนื-บ.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.14 ต.พระยนื อ.พระยนื การเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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108 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม.ยาว 71 ม 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หลวงชนบท ขก 3010-บ.หนองเรอื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ชว่งที ่2 กวา้ง 5 ม. ยาว การดําเนนิงาน
ม.2,10,13 ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื การเกษตร 140 ม.
จ.ขอนแกน่ ชว่งที ่3 กวา้ง 5 ม. ยาว 20

ม.
109 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 350 ม. 1,100,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง

สายบา้นชาด  ต.ขามป้อม-บ.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.พระยนื อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ การเกษตร

110 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2.5 กม. 2,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงชนบทสาย บ.หว้ยเชอืก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.ศรสีมบรูณ์-บ.บะแต ้ม.5 ต.หนองโก การเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

111 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.เปือย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 190 ม. 100,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.3 ต.บา้นกง-ทางหลวงแผน่ดนิหมาย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เลข 12 อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร
(ชว่งบา้นหนองสระ-บา้นเปือย)

112 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 560 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นจอมบงึ ม.8 ต.หัวนาคํา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
บ.ฝางพัฒนา ม.10 ต.บา้นฝาง การเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน

113 โครงงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหว้ยยาง ม.1 ต.หว้ยยาง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
บ.สนามชยั ม.1 ต.หัวนาคํา การเกษตร
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน่

114 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1.3 กม. 1,200,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.เวยีงอนิทร ์ม.3 ต.นํ้าออ้ม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ไหลท่างขา้งละ 1 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2110 การเกษตร พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่
(ตอนกระนวน-หว้ยเม็ก) 2,000 ตร.ม.
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน่
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115 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 295 ม.     1,850,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดอนแดง ม.2 ต.ดอนหัน-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
สาย บ.หนองหญา้แพรก-บ.โนนทนั การเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

116 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 266 ม.     1,300,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นสวนมอญ ม.3 ต.ทา่พระ-ถนนสาย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ขอนแกน่-อ.โกสมุพสิยั อ.เมอืง การเกษตร
จ.ขอนแกน่

117 โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม. ยาว 249 ม. 1,300,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าเหลีย่ม ม.2 ต.ดอนชา้ง- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนสาย บ.หนองบวัดหีม-ีบ.เหลา่นาดี และขนสง่ผลติผล
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

118 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม. ยาว 850 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองทุม่ ม.3 ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

119 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 4 ม.ยาว 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดอนชา้ง ม.1 ต.ดอนชา้ง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 1,400 ม. การดําเนนิงาน
ถนนทางหลวงชนบท สายบา้นหนอง ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 3 ม. ยาว
บวัดหีม-ีบ.เหลา่นาด ีอ.เมอืง 1,180 ม.
จ.ขอนแกน่

120 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวง ม.21 ต.ทา่พระ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลทา่พระ อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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121 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ชว่งที ่1 กวา้ง 3.50 ม. ยาว 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายแยกทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1,600 ม. การดําเนนิงาน
209(ขอนแกน่-เชยีงยนื)-บ.ปากเปือย และขนสง่ผลติผล ชว่งที ่2 กวา้ง 3 ม.ยาว
ม.7 ต.บงึเนยีม-บ.พระคอื ม.16 600 ม.
ต.พระลบั อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ชว่งที ่3 กวา้ง 3 ม. ยาว

300 ม.
ชว่งที ่4 กวา้ง 3 ม.ยาว 
700 ม.
ชว่งที ่5 กวา้ง 4 ม.ยาว 
2,000 ม.
ชว่งที ่6 กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.
ชว่งที ่7 กวา้ง 4 ม.ยาว 
2,000 ม.

122 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,400 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองกงุ ม.5 ต.เขาสวนกวาง คมนาคมทสีะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่- และขนสง่ผลติผล
อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี

123 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.นาคอ้ ม.6 ต.เขาสวนกวาง- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนมติรภาพ อ.เขาสวนกวาง และขนสง่ผลติผล
จ.ขอนแกน่

124 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 860 ม. 1,500,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บา้นหนองกระหนวน ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนสมบรูณ์-บา้นวงัหวา้ ม.8,11 การเกษตร
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

125 โครงการเสรมิผวิจราจรลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 573 ม. 1,600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นดงบงั ม.4 ต.คอนฉมิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่บา้นถลงุเหล็ก ม.7 การเกษตร
ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ ่
จ.ขอนแกน่
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126 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 445 ม. 1,500,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สายบา้นแวงใหญ ่ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.แวงใหญ ่อ.แวงใหญ-่บา้นหว้ยยาง การเกษตร
ม.7 ต.วงัแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

127 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบจากทางหลวงชนบท 4021- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.โนนพัฒนา ม.14 ต.กดุขอนแกน่ การเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

128 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 747 ม. 1,300,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนเชอืก ม.7 ต.บา้นขาม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไม่ การดําเนนิงาน
บา้นบงึเป่ง ต.ทา่กระเสรมิ การเกษตร นอ้ยกวา่ 3,735 ตร.ม.
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

129 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม. 800,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนตุน่ ม.4 ต.หนองแวง อ.พระยนื ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
 -ต.ดอนชา้ง อ.เมอืง จ.ขอนแกน ทางการเกษตร

130 โครงการขยายไหลท่างคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้งขา้งละ 2 ม.ยาว 945 ม. 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายบา้นโคก ม.9,12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลสาํราญ-ทางหลวง การเกษตร
แผน่ดนิหมายเลข 2 อ.เมอืง
จ.ขอนแกน่

131 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000
ผวิเรยีบ จากบา้นโคกสงู ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ต.ในเมอืง-บา้นโคกสวา่ง ม.5 ทางการเกษตร การดําเนนิงาน
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

132 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 510 ม. 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นสภุัทรา ม.20 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.บา้นเป็ด-ต.ศลิา อ.เมอืง การเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

133 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 705 ม. 1,700,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวงประชา ม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง- การเกษตร
บา้นคําบง ม.8 ต.สะอาด
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

134 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,469 ม.     1,700,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก สายบา้นดอนค ูม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.พระยนื-บา้นพระยนื ม.14 ทางการเกษตร 3,160 ลบ.ม.
เทศบาลตําบลพระยนื อ.พระยนื
จ.ขอนแกน่

135 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. 1,600,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นนานํ้าซํา ม.5 ต.ภผูามา่น- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ การเกษตร
จ.ขอนแกน่

136 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางแบบแอสฟัลตคิคอนกรตี สาย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.วงัผาดํา ม.2 ต.วงัสวาบ-ทางหลวง การเกษตร
หมายเลข 12 อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

137 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 635 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นวงัเจรญิ ม.2 ต.หว้ยมว่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.ภผูามา่น-ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ การเกษตร
จ.ขอนแกน่

138 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 214 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นทา่กระบอื ม.4 ต.ภผูามา่น- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงสาย บา้นหนองเขยีด- การเกษตร
บ.ทา่กระบอื อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

139 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกสะอาด ม.10 ต.หว้ยโจด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.หนองกงุใหญ ่ม.1 ต.หนองกงุใหญ่ การเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

140 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 656 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นดง ม.2,3 ต.บา้นดง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
 -ถนนลาดยางสายอบบุลรัตน-์ การเกษตร
นํ้าพอง อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

141 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 227 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นตะกัว่ป่า ม.1 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่-อ.บา้นใหมช่ยัพจน์
จ.บรุรีัมย์

142 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 183 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดอนหัน ม.1,14 ต.ดอนหัน- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ทา่พระ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

143 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บ.คําบง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 191 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.8,9,11,13 ต.สะอาด อ.นํ้าพอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนมติรภาพ (ขอนแกน่-อดุรธาน)ี ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

144 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.บวัใหญ ่ม.4,5 ต.บวัใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

145 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 535 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองโบสถพ์ัฒนา ม.13 ต.ดงเค็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่-ทาง ทางการเกษตร
หลวงแผน่ดนิสาย อ.หนองสองหอ้ง-
อ.ประทาย

146 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 22 ม. ยาว 1,015 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผา่น (Wet Crossing) บ.คํามดืใต ้ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.14 ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

147 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 645 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนชาด ม.5 ต.ดงเค็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่- การเกษตร
บ.ตลาดแบ ้ม.4 ต.ทองหลาง
อ.บา้นใหมช่ยัพจน ์จ.บรุรีัมย์

148 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 960 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นวงัชยั ม.16 ต.วงัชยั-ต.หนองกงุ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

149 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 675 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นสรา้งแซง่ ม.7 ต.วงัชยั- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.กดุนํ้าใสนอ้ย ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

150 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับใหน้ํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 560 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผา่น (Wet Crossing)ขา้มลําหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เสอืเตน้ บ.หนองดู ่ม.9 ต.ดงเค็ง- การเกษตร
บ.ขาม ม.14 ต.หนองสองหอ้ง
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

151 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บ.นาศรี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 680 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.12 ต.สะอาด อ.นํ้าพอง- ต.นาคํา ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

152 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหว้ยหนิลาด ม.4 ต.มว่งหวาน- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 537 ม. สงู 0.55 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง  จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

153 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 765 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นคําใหญ ่ม.9,13 ต.บวัเงนิ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง -อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

154 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 665 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบจาก บ.ศาลาดนิ ม.7 ต.ขนวน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.หนองนาคํา-บ.โคกสงา่ ม.4 ทางการเกษตร
ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

155 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นฝาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 190 ม. 900,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.9 ต.โนนทอง-ทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หมายเลข 2038 อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

156 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 228 ม. 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนศลิา ม.10 ต.บา้นกง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ชนบท(สาย บ.หนองเม็ก-บา้นกดุ- ทางการเกษตร
 ขอนแกน่)อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

157 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หลวงชนบท ขก 3112-บ.หนองแสง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.2,3 ต.บา้นผอื อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่(ชว่ง บ.หนองแสง-
บ.โพธิต์าก)

158 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 900,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นบอ่ ม.4 ต.บา้นดง-บา้นเลา้ ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.นาคํา อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

159 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,100 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกสงู ม.1 ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

160 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,900 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดง ม.3 ต.บา้นดง -บ.หนองขาม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.9 ต.นาคํา อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

161 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 5,000 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โคกกลาง ม.5 ต.ศรสีขุสาํราญ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.หนองไหล ม.4 ต.นาคํา ทางการเกษตร
อ.อบุลรัตน ์ จ.ขอนแกน่

162 โครงการซอ่มเสรมิผวิจราจรถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางแบบผวิเรยีบ สาย ขก 3051 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นเปือยนอ้ย-บา้นหนองบวัลอง ทางการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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163 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 860 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แหลง่ทอ่งเทีย่วพัทยา 2-บ.หนองกงุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เซนิ ม.1,8 ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง การเกษตร
จ.ขอนแกน่

164 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 860 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ จากทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
โคกสหกรณ์ทุง่ชมพู-บ.กดุแคน ม.5 การเกษตร
ต.ทุง่ชมพู อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

165 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 730 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นโคกนอ้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.4,14 ต.พระลบั อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร
 -อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม

166 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับใหน้ํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 22  ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลน้ผา่น (Wet Crossing) ขา้มลําหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง คนัทางสงู 2.50 ม. การดําเนนิงาน
นางาม บา้นหนองศาลา ม.3 การเกษตร
ต.วงัหนิ อ.หนองสองหอ้ง-
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

167 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 590 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุหวา้ ม.9 ต.ดอนดู่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง-อ.เปือยนอ้ย การเกษตร กวา่ 3,540 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

168 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 565 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนสะอาด ม.6- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองแก ม.8 ต.นาแพง- ทางการเกษตร
บา้นนายาว ม.4 ต.บา้นโคก
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

169 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 513 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก สายบา้นหนองวดัป่า ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่-ทางหลวงสายชนบทสาย
ขก 3020 หนองสองหอ้ง-นาเชอืก

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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170 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 175 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หว้ยยาง ม.1 ต.หว้ยยาง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 2152(กระนวน- ทางการเกษตร
 -ทา่คนัโท)อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

171 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 608 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โคกสวา่ง ม.4 ต.สะอาด อ.นํ้าพอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนลาดยางสาย อ.นํ้าพอง- ทางการเกษตร
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

172 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับใหน้ํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผา่น (Wet Crossing) ขา้มลําหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ลําพังช ูบ.ดอนดู ่ม.12 ต.ดอนดู่ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่-
บ.กดุหลวง ม.5 ต.ปอพาน 
อ.นาเชอืก  จ.มหาสารคาม

173 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 369 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โสกไผ ่ม.6 ต.ใหมน่าเพยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่ต.กา้นเหลอืง อ.แวงนอ้ย ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

174 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,380 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.ป่าไมง้าม ม.8 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่ต.กา้นเหลอืง 
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

175 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,980 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย บ.โนนทอง ม.1 ต.โนนทอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.ตลาดนอ้ย ม.7 ต.โนนสะอาด ทางการเกษตร
อ.แวงใหญ ่ จ.ขอนแกน่

176 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,469 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจากทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
2178-บา้นอา่งทอง ม.1 ต.ดงลาน ทางการเกษตร 3,160 ลบ.ม.
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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177 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 348 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นลอมไผ ่ม.2,บา้นขมิน้ ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ศรสีขุ-ต.วังเพิม่ อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 2,088 ตร.ม.

178 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นโคกส ีม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
 -บา้นโคกแปะ ม.12 ต.โคกส ีอ.เมอืง ทางการเกษตร 3,900 ตร.ม.
 -ทางหลวงแผน่ดนิสาย 2183 อ.เมอืง-
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

179 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่เกษตร เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวง ม.10 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

180 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่เกษตร เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม.ยาว 3,000 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นเปือยใหญ ่ม.1 ต.เปือยใหญ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

181 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่เกษตร เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม.ยาว 1,975 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองหวา้ ม.5 ต.โนนแดง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.หัวหนอง อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

182 โครงการเสรมิคนัทํานบดนิป้องกนั เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,820 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
นํ้าทว่มตลิง่แมน่ํ้าช ีชว่งตําบลบา้นโตน้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ถมคนัดนิสงูเฉลีย่ 0.85 ม. การดําเนนิงาน
 -ตําบลพระบ ุอ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

183 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,469 ม. 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คสล. สายบา้นแสงจันทร ์ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.กดุนํ้าใส เชือ่มถนนมติรภาพ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ 
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184 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลกุ บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ไทยนยิม ม.4 ต.หนองสองหอ้ง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม.ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
โนนสะอาด ม.6 ต.ดอนดู ่ ทางการเกษตร คลกุ 620 ลบ.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

185 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 307ม. 940,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกพัฒนา ม.2 ต.ภเูวยีง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ใหมส่ขุสนัต ์ม.8 ต.บา้นเรอื ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 1,842 ตร.ม.

186 โครงการซอ่มแซมถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,441 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบจากบา้นหว้ยซนั ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.นาหวา้-บา้นหนองกระแหลง่ ม.5 ทางการเกษตร กวา่ 8,646 ตร.ม.
ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

187 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกกลาง ม.8 ต.วงัชยั-ตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,000 ลบ.ม.

188 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 241 ม.        500,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองพลวง ม.3 ต.ดงเค็ง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หนองเปลง่ ม.3 ต.ตะกัว่ป่า ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 964 ตร.ม.

189 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,900 ม. 1,050,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายทางหลวงชนบท 4021 แยกบา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
โสกหา้ง-บา้นโนนอดุม ม.6 ต.นาหวา้ ทางการเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

190 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 164 ม. 336,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองบอน ม.10 ต.หนองสองหอ้ง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
บา้นสวา่ง ม.3 ต.โนนธาต ุ ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 964 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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191 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 200,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หว้ยตะกัว่ ม.10 ต.ดอนดู-่บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
กงุสวา่ง ม.3 ต.หนองไผล่อ้ม ทางการเกษตร 630 ลบ.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

192 โครงการกอ่สรา้งทอ่ทางขา้มลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิลาด บา้นหนองนกเขยีน ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.30 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย-เขตตําบล ทางการเกษตร 2,000 ลบ.ม.
บา้นลาน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

193 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,450 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรังสายบา้นโคกกลาง ม.8 ต.วงัชยั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ถงึบา้นโสกแสง ต.หนองกงุ ทางการเกษตร 4,205ลบ.ม.
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

194 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 570,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุบา้นหอย ม.2 ต.โนนอดุม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
เทศบาล ต.โคกสงูสมัพันธ ์อ.ชมุแพ การเกษตร คลกุ 1,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

195 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,885 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุสายชมุชนโนนสาํราญ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
เทศบาลเมอืงชมุแพ-ตําบลหนองไผ่ ทางการเกษตร คลกุ 3,060 ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

196 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 115 ม. 300,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นทา่ลาด ม.5 ต.หัวนาคํา-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
ฝาง ม.1 ต.บา้นฝาง อ.กระนวน ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 575 ตร.ม.

197 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,480 ม. 300,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรังสายบา้นนาฝาย ม.8 ต.หว้ยโจด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ถงึทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2039 ทางการเกษตร 2,273 ลบ.ม.
(ตอนกระนวน-นํ้าพอง) อ.กระนวน
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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198 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 4,900 ม. 400,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ศรเีวยีงชยั ม.11-บา้นผักหนาม ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
เขต ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน ทางการเกษตร 1,996 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

199 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 383 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
นาโป่ง ม.7 ต.หัวนาคํา-บา้นสวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.4 ต.หว้ยยาง อ.กระนวน ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 1,915 ตร.ม.

200 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 380 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นเขาวง ม.5 ต.วงัสวาบ-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 12 อ.ภผูามา่น ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 1,900 ตร.ม.

201 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,650 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิฮาว ม.7 ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ถงึเขต ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ ่ ทางการเกษตร 2,112 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

202 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิขาว ม.15 เทศบาล ต.สาวะถ-ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ถนนลาดยาง (สายบา้นโนนรัง-บา้น ทางการเกษตร ลกูรัง 1,725 ลบ.ม.
ป่าหวายนั่ง) อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

203 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,348 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองสมิ ม.11 ต.โจดหนองแก เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
เขตบา้นป่าเป้า ม.2 ต.โสกนกเต็น ทางการเกษตร ลกูรัง 2,207 ลบ.ม.
อ.พล จ.ขอนแกน่

204 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 400 ม. 850,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองหลบุ ม.7,8 ต.แดงใหญ-่ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
เลีย่งเมอืง (สาย จ.ขอนแกน่-จ.อดุร ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ธาน)ี อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 1,600 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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205 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 ม. ยาว 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นงิว้ ม.9 เทศบาล ต.สาวะถ-ีถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 72 ม. หนา 0.15 ม. หรอื การดําเนนิงาน
ลาดยาง (สายบา้นหนองกอย-บา้น ทางการเกษตร พืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่
หนองปิง) อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 360 ตร.ม.

ชว่งที ่2 กวา้ง 6 ม. ยาว 
128 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
พืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่
768 ตร.ม.

206 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 228 ม. 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นแดงนอ้ย ม.17 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
บา้นทุม่-ถนนลาดยาง (สายบา้นทุม่- ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.มญัจาครี)ี อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 1,140 ตร.ม.
ชว่งที ่2

207 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 430,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุบา้นสารจอด ม.2 ต.ซํายาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
อ.สชีมพู-ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ ทางการเกษตร คลกุ 1,350 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

208 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 900,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นหนองแสง  ม.2,3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นผอื-ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข การเกษตร
12 อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

209 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นโนนดู ่ ม.5 ต.กดุกวา้ง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 การเกษตร
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

210 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองดนิกี ่ม.14 ต.กดุกวา้ง
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 



2 - 33

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

211 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นโคกกลาง ม.6 ต.กดุกวา้ง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบท อ.หนองเรอื การเกษตร
จ.ขอนแกน่

212 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนสะอาด ม.1 ต.โนนสะอาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เขตตําบลโนนทอง อ.แวงใหญ่ การเกษตร
จ.ขอนแกน่

213 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 425 ม. 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นหนองแวง ม.18 ต.กดุกวา้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

214 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม.     1,800,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุหมากเห็บ ม.3 ต.โนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -บา้นดอนโจด ม.6 ต.คอนฉมิ การเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

215 โครงการซอ่มปะผวิจราจรถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม  ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดขอนแกน่     4,500,000 4,500,000       4,500,000       -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางโดยวธิ ี COLD MIX ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีด่ําเนนิการ 26,000 การดําเนนิงาน

การเกษตร ตารางเมตร

216 โครงการปรับเกรดผวิจราจรลกูรังหรอื เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ปรับเกรดถนนลกูรังถนน 4,200,000     4,200,000     4,200,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ถนนหนิคลกุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง สายหลกัในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั การดําเนนิงาน

การเกษตร ขอนแกน่ พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่
1,600  ตร.ม.

217 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุหมากเห็บ ม.11 ต.โนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่บ.หนองยายเกลีย้ง ม.5 การเกษตร
ต. วงัแสง อ. ชนบท จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

218 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหว้ยบง ม.5 ต.โนนสะอาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโสกเหลีย่ม ม.9 ต.ใหมน่าเพยีง การเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

219 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นนาโพธิ ์ม.8,9 ต.โนนสะอาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนทอง ม.1 ต.โนนทอง การเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

220 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดอนหัน ม.3 ต.ใหมน่าเพยีง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นป่าแดง ม.5 ต.คอนฉมิ การเกษตร
อ.แวงใหญ ่ จ.ขอนแกน่

221 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนจันทกึ ม.4 ต.ใหมน่าเพยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง การเกษตร
อ.แวงนอ้ย  จ.ขอนแกน่

222 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว750 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
(กม.50)-บา้นหนองไผ ่ม.1 การเกษตร
ต.กดุกวา้ง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

223 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโจดใหญ ่ม.5 ต.ใหมน่าเพยีง ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง ทางการเกษตร
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

224 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโสกไผ ่ม.6 ต.ใหมน่าเพยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง ทางการเกษตร
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

225 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองทุม่ ม.8 ต.ใหมน่าเพยีง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นป่าแดง ม.5 ต.คอนฉมิ การเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

226 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลปอแดง ทางการเกษตร
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

227 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 990 ม. 2,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นคอนฉมิ ม.1 ต.คอนฉมิ- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นทา่เยีย่ม ม.10 ต.ใหมน่าเพยีง ทางการเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

228 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนสวรรค ์ม.3 ต.คอนฉมิ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลหัวทุง่ ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

229 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดงบงั ม.4 ต.คอนฉมิ อ.แวงใหญ่ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -เขตตําบลหัวทุง่ อ.พล จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

230 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 990 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าแดง ม.5 ต.คอนฉมิ- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหว้ยแก ม.12 ต.ใหมน่าเพยีง ทางการเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

231 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดอนโจด ม.6 ต.คอนฉมิ- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นกดุหมากเห็บ ม.3 ต.โนนสะอาด ทางการเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

232 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,320 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นทุม่หว้ย ม.3 ต.หว้ยแก- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
บ.ปอแดง ม.1 ต.ปอแดง อ.ชนบท ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,639 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

233 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,382 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นมาบตากลา้ ม.5 ต.ปอแดง- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.บา้นแทน่ อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,278 ลบ.ม.

234 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,985 ม. 1,999,500   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนพะยอม ม.6-บ.หนองเตา่ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ม.5 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,072 ลบ.ม.
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

235 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 4,100 ม. 1,999,500   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นวงัแสง ม.1 ต.วงัแสง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.10 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
บา้นโนนพะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,542 ตร.ม.
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

236 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 193 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นโนนสะทอน ม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ต.กดุกวา้ง-ทางหลวงแผน่ดนิหมาย การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 965 ตร.ม.
เลข12(กม.57)อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

237 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 655 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นหัวบงึ ม.5 ต.จระเข-้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,930 ตร.ม.
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

238 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 384 ม. 999,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
บา้นหนองลมุพุก ม.6 ต.โนนสะอาด การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,920 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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239 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 1,335,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนขา่ ม.4 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,785 ตร.ม.
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ 

240 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. 1,509,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแซง ม.7 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,785 ตร.ม.
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

241 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 650 ม. 1,509,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าไมง้าม ม.8 ต.โนนทอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เขตตําบลกา้นเหลอืง อ.แวงนอ้ย
จ.ขอนแกน่

242 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 760 ม. 1,164,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นกงกลาง ม.2 ต.บา้นกง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
เขตเทศบาลตําบลดอนโมง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,800 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

243 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 760 ม. 1,009,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นกงเกา่ ม.1 ต.กงเกา่- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
เขตเทศบาลตําบลดอนโมง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,800 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

244 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 990 ม. 1,970,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนหอม ม.8 ต.เพ็กใหญ ่อ.พล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
 -บา้นหนองแดง ม.2 ต.ใหมน่าเพยีง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,960 ตร.ม.
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

245 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 1,950,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโนนทอง ม.1 ต.โนนทอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
บา้นตลาดนอ้ย ม.7 ต.โนนสะอาด การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,785 ตร.ม.
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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246 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 1,996,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนทอง ม.1 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,785 ตร.ม.
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

247 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 640 ม. 1,955,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโคกสวา่ง ม.7 ต.คอนฉมิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่บา้นหว้ยยาง ม.7 การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,840 ตร.ม.
ต.วงัแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

248 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 640 ม. 1,950,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.รัตนะ ม.2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เขต ต.กา้นเหลอืง อ.แวงนอ้ย การเกษตร
จ.ขอนแกน่

249 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,860 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุเพยีขอม ม.1,2 ต.กดุเพยีขอม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
 -ต.วงัแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,702 ตร.ม.

250 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 757 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นรัตนะ ม.11 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงใหญ-่เขตตําบลกา้นเหลอืง การเกษตร
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

251 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 760 ม.หนา 750,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นหนองเม็ก ม.5 ต.บา้นกง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
บา้นหนองกงุ ม.4 ต.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,800 ลบ.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

252 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 647 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
โนนขา่ ม.6 ต.วังแสง-บา้นโซง่ ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หว้ยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกว่

3,882 ตร.ม.
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253 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,630 ม. 1,550,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นขามเรยีน ม.3 ต.เมอืงเพยี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่เขตเทศบาลตําบลชนบท การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,885 ลบ.ม.
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

254 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,840 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดูใ่หญ ่ม.4 ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.10 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
 -ต.เปือยใหญ ่อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,516 ลบ.ม.

255 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,708 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองยายเกลีย้ง ม.5 ต.วงัแสง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.ชนบท-ต.แวงใหญ ่อ.แวงใหญ่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,504 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

256 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหว้ยยาง ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืพืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง-ตําบล ทางการเกษตร กวา่ 3,600 ตร.ม.
ศรสีขุสาํราญ อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

257 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 604 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางแยกทางหลวงแผน่ดนิ หมายเลข ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืพืน้ทีล่าดยางไมน้อ้ย การดําเนนิงาน
12 (บา้นโนนสงา่)-บา้นบะยาวสนัตสิขุ ทางการเกษตร กวา่ 3,624 ตร.ม.
ม.19 ต.กดุกวา้ง อ.หนองเรอื
จ.ขอนแกน่

258 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 725,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นคุม้นอ้ย ม.3 ต.ชนบท-บ.หว้ยคอ้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ปรมิาตรลกูรัง 1,300 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ม.3 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท การเกษตร
จ.ขอนแกน่ 

259 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,954 ม. 825,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.บา้นคอ้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 5,350 ลบ.ม.

260 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,954 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนสวรรค ์ม.6 ต.แดงใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 5,350 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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261 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม. ยาว 805.5 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลาดยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นกา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืพืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
เหลอืง เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร กวา่ 5,638 ตร.ม.
หมายเลข 2199 สายแวงใหญ-่กดุรู
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

262 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 781 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลาดยางแบบผวิเรยีบ บา้นโนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
หลาง ม.2 ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ ทางการเกษตร กวา่ 4,686 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

263 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 384 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สีแ่ยกถนนสายบา้นชยัรุ่งเรอืง,ศรี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
สมบรูณ์ บา้นบะแต ้ม.5 ต.หนองโก- ทางการเกษตร กวา่ 1,920 ตร.ม.
บา้นนํ้าออ้ม ม.1 ต.นํ้าออ้ม
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

264 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,954 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.บา้นทุม่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 5,350 ลบ.ม.

265 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,954 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองหลบุ ม.7 ต.แดงใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.บา้นเป็ด อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 5,350 ลบ.ม.

266 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,954 ม. 1,250,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นงิว้ ม.9 ต.สาวะถ-ีต.บา้นคอ้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 5,350 ลบ.ม.

267 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นโนนศลิา ม.13 เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,350,000   -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ต.โนนสะอาด เชือ่มบา้นหวา้โหง๊ะ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.มพีืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ต.โนนทัน อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,220 ตร.ม.

268 กอ่สรา้งถนน คสล.สาย บ.โนนหนิแห่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 332 ม. 849,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.8 ต.โนนสะอาด เชือ่มบา้นโนนสงา่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.กดุกวา้ง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร
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269 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาวรวม 571 ม. 1,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองผักตบ ม.5 ต.โนนสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ถงึเชือ่มทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 การเกษตร กวา่ 2,855 ตร.ม.
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

270 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 182 ม. 1,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นเหลา่โนนคณู ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หรอืมพีืน้ทีล่าดยาง การดําเนนิงาน
เทศบาล ต.โนนศลิา-บา้นหลบุคา การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,892 ตร.ม.
ม.7 ต.โนนศลิา อ.โนนศลิา
จ.ขอนแกน่

271 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 590 ม.      1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนมว่ง ม.27 ต.ศลิา-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล. ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เลีย่งเมอืง (หมายเลข 230) อ.เมอืง ทางการเกษตร 3,540 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

272 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 451 ม.       800,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลาดยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นวงัยาว ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ใหญ ่ม.4 ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ- ทางการเกษตร 2,706 ตร.ม.
ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

273 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นนา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว     1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.6 ต.โนนทนั-ทางหลวงแผน่ดนิหมายทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 760 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เลข 2038 อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

274 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 760     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นหนองสระ ม.4 ต.บา้นกง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ม.หนา 0.15 ม. มพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
บ.สะอาด-ม.7 ต.หนองเรอื ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,800
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

275 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 640 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นหนองแสง ม.3 ต.บา้นผอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบท อ.หนองเรอื ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,840
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.
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276 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 760 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นเหมอืดแอ ่ม.11 ต.บา้นเม็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ม.หนา 0.15 ม. มพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
 -ทางหลวงชนบท อ.หนองเรอื ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,800
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

277 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเม็ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.1 ต.บา้นเม็ง-บ.หนองไฮ ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร

278 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเม็ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.3 ต.บา้นเม็ง-บ.ทา่ศาลา ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร

279 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้หนองกงุ ม.4 ต.หนองเรอื-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หลวงชนบท อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร

280 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2187- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองโน ม.8 ต.บา้นเม็ง การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

281 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 640 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.10 ต.บา้นเม็ง-ทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หมายเลข 2187 อ.หนองเรอื การเกษตร
จ.ขอนแกน่

282 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.10 ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื-เขต ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลสระพังขา่ อ.บา้นแทน่ จ.ชยัภมูิ การเกษตร

283 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.3 ต.โนนทนั-บ.ดอนหัน ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

284 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 8,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นวงัยาว ม.5 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

285 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองไฮนอ้ย ม.11 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.วงัหนิ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

286 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย บ.หนองนํ้าขุน่ ม.8 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.วงัหนิ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง  จ.ขอนแกน่

287 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย บ.หนองแวง ม.10 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.แคนเหนอื อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

288 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย บ.หนองไฮ ม.11 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา-ต.แคนเหนอื อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

289 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นป่าดู ่ม.8 ต.คําแคน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองสองหอ้ง ม.14 ต.นางาม ทางการเกษตร
อ.มญัจาครี ี จ.ขอนแกน่

290 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหว้ยแคน ม.4 ต.บา้นหัน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลโนนศลิา อ.โนนศลิา ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

291 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 5,600 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.4 ต.ทา่ศาลา-บา้นคํานอ้ย ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.คําแคน อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

292 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโสกนํ้าขุน่ ม.11 ต.นางาม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.มญัจาครี-ีต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

293 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นบวั ม.1 ต.กดุเคา้-บ.ขามป้อม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ม.1 ต.นาขา่ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

294 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นบวั ม.1 ต.กดุเคา้-บ.ขาม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ม.5 ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครีี ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

295 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นทา่สวรรค ์ม.7 ต.ทา่ศาลา- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.โพนเพ็ก อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

296 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,00 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนองไฮ ม.3 ต.บา้นหัน- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

297 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว ุ3,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนิแตก ม.7 ต.นางาม- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.นาขา่ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน ทางการเกษตร

298 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 4,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นคําคนัโซ ่ม.6 ต.คําแคน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบทสายคําแคน- ทางการเกษตร
หนองสองหอ้ง อ.มญัจาครีี
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

299 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นเสาเลา้ ม.9 ต.นางาม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหวายหลมื ม.10 ต.นาขา่ ทางการเกษตร
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

300 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,200 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหลบุคา ม.6 ต.กดุเคา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.มญัจาครี-ีต.นาแพง ทางการเกษตร
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ 

301 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองหญา้ขา้วนก ม.10 ต.กดุเคา้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นขามป้อม ม.1 ต.นาขา่ ทางการเกษตร
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

302 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหัวหว้ย ม.12 ต.นาขา่- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองบวั ม.8 ต.นางาม ทางการเกษตร
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน

303 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,955 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองบวัเย็น ม.11 ต.นาขา่- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองขาม ม.10 ต.คําแคน ทางการเกษตร
อ.มญัจาครี ี จ.ขอนแกน่

304 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 640 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นฟ้าเหลือ่ม ม.5,6 ต.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่
 

305 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 760 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นเหลา่ ม.3 ต.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

306 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นโนนคณู ม.11 ต.โนนสะอาดทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

307 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก ทางหลางแผน่ดนิหมายเลข 12- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนสะอาด ม.11 ต.โนนทนั การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

308 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็ก บา้นจระเข ้ม.1 ต.จระเข-้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

309 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นเปือย ม.3 ต.บา้นกง อ.หนองเรอื การเกษตร
จ.ขอนแกน่

310 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็ก บา้นกงกลาง ม.2 ต.บา้นกง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

311 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 498 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองไฮ ม.4 ต.บา้นแฮด-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
โนนพันชาต ิม.10 ต.โคกสาํราญ ทางการเกษตร คสล. 1,992 ตร.ม.
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

312 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,150 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโนนสวรรค ์ม.8 ต.เขือ่น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกู การดําเนนิงาน
อบุลรัตน-์ถนนลาดยางทางหลวง ทางการเกษตร รัง 1,472  ลบ.ม.
ชนบท อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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313 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนรัง ม.22 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
สาวะถ ีอ.เมอืง-บา้นสวา่ง ม.3 ทางการเกษตร 1,725 ลบ.ม.
ต.ป่าหวายนั่ง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

314 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 16 ม. ยาว 2,226 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุ สายจากทางแยกบอ่ขยะ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรหนิคลกุ 1,492 การดําเนนิงาน
บา้นหนองแปน ม.4 ต.หนองแวง ทางการเกษตร ลบ.ม.
โสกพระ อ.พล จ.ขอนแกน่ เชือ่มกบั
เขต อ.ประทาย จ.นครราชสมีา

315 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นสาํราญ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไม่ การดําเนนิงาน
ต.ศรสีขุสาํราญ อ.อบุลรัตน-์ตําบล ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 4,560 ตร.ม.
โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแกน่

316 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,463 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรัง สายบา้นหนองกงุ ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 2,660 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ต.ทา่นางแนว อ.แวงนอ้ย-อ.แวงใหญ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

317 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 683 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนิแตก ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.นางาม-บา้นโนนพันชาต ิม.8 ทางการเกษตร กวา่ 4,098 ตร.ม.
ต.นาขา่ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

318 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นแฝก ม.7 ต.หันโจด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไม่ การดําเนนิงาน
ถงึเขต ต.โนนธาต ุอ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 3,600 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

319 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,564 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหัวหนอง ม.1 ต.หัวหนอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,243 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
บา้นดูใ่หญ ่ม.4 ต.เมอืงเพยี ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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320 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนโพธิไ์ทร ม.13 ต.โนนทนั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
บ.หนิลาด ม.12 ต.โนนทอง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่  

321 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.เปือย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.5 ต.โนนทนั-บา้นฝาง ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่  

322 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.หนิลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.12 ต.โนนทอง อ.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
บา้นหัวฝาย ม.12 ต.นาชมุแสง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

323 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.สระพังขา่ ม.5 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นหนองโพน ม.4 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

324 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองนกเขยีน ม.7 ต.โนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นถํ้าแข ม.8 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
ต.สงเปือย อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

325 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นฝาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.9 ต.โนนทอง-ทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
หมายเลข 2038 อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

326 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแปน ม.8 ต.จระเข-้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
บา้นเหมอืดแอ ่ม.7 ต.บา้นเม็ง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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327 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวง ม.7 ต.ยางคํา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
บา้นเทพเทวญั ม.9 ต.จระเข ้ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

328 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 375 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแปน ม.9 ต.จระเข-้ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

329 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นจระเข ้ม.1 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
บา้นหนองอเีลงิ ม.9 ต.โนนฆอ้ง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

330 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.หัวนา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.12 ต.จระเข-้บา้นทา่ศาลา ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

331 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นดอนแขม ม.4 ต.ยางคํา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบท  อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

332 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองหวา้ ม.3 ต.ยางคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นหนิกอง ม.4 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
ต.ป่ามะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

333 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นพรสวรรค ์ม.12 ต.โนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นหว้ยแสง ม.7 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่
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334 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,515 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นภเูหล็กนอ้ย ม.3 ต.ภเูหล็ก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่-เขต ตําบล ทางการเกษตร 8,696 ลบ.ม.
กดุโพธิ ์อ.กดุรัง จ.มหาสารคาม

335 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,155 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นภเูงนิ ม.6 ต.ภเูหล็ก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่-บา้นขอนสกั ทางการเกษตร 10,164 ลบ.ม.
ม.6 ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

336 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,370 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นสวา่ง ม.8 ต.หนิตัง้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นกดุเชอืก ม.11 ต.บา้นลาน ทางการเกษตร 9,206 ลบ.ม.
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

337 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,385 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นเสอืเฒา่ ม.5,11 ต.ป่าปอ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่บา้นวงัยาว ม.5 ต.บา้นหัน และขนสง่ผลติผล 9,307 ลบ.ม.
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

338 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,385 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนองดู ่ม.3 ต.ป่าปอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่-ทางหลวง ทางการเกษตร 9,307 ลบ.ม.
แผน่ดนิหมายเลข 2301 อ.บา้นไผ่
จ.ขอนแกน่

339 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,510 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนองโก ม.6 ต.ขามป้อม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่-เขตตําบล ทางการเกษตร 8,667 ลบ.ม.
หนองแวง อ.กดุรัง จ.มหาสารคาม

340 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,230 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นดนนแสนสขุ ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.หนองแปน-เขตตําบลทา่ศาลา ทางการเกษตร 8,697 ลบ.ม.
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่
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341 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,620 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโจดนอ้ย ม.4 ต.พระบ-ุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นหนิกอง ม.6 ต.บา้นโตน้ ทางการเกษตร 8,908 ลบ.ม.
อ.พระยนื  จ.ขอนแกน่

342 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที1่ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนมว่ง ม.3 ต.ศลิา-ถนน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,200 ม. ชว่งที ่2 กวา้ง การดําเนนิงาน
เลีย่งเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 5 ม. ยาว 1,100 ม.

ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่
2,623 ลบ.ม.

343 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 380 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโคก ม.9,12 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
สาํราญ-ตําบลศลิา อ.เมอืง ทางการเกษตร 1,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

344 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิคลกุ บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,905 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
มาลา ม.3 ต.ชมุแพ-เทศบาลเมอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ชมุแพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร กวา่ 3,104 ลบ.ม.

345 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5ม. ยาว 5,170 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุสายบา้นวงัหกูวาง ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.หนองไผ-่บา้นนาด ีม.9 การเกษตร 3,810 ตร.ม.
ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ
จ.ขอนแกน่

346 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่มคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ขนาด 1.80x1.80 ยาว 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เสรมิเหล็กทางหลวงหมายเลข 2070- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง 12 ม. ชนดิ 2 ชอ่ง การดําเนนิงาน
บา้นวงัยาวใหญ ่ม.4 ต.นาหนองทุม่ การเกษตร จํานวน 1 แหง่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

347 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุทางหลวงหมายเลข 201- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
บา้นหนองหวา้ ม.7 ต.หนองเขยีด การเกษตร กวา่ 2,115 ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่
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348 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายหนองบะ ม.3 ต.โคกสงา่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.พล - รอยตอ่ระหวา่ง อ.พล การเกษตร 3,900 ตร.ม.
และอ.บวัลาย จ.นครราชสมีา

349 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 810 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนองหวา้-บา้นหนองแวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.พล จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,810 ตร.ม.

350 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 810 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายหนองบะ ม.3,8 ต.โคกสงา่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.พล และบา้นโนนสาํราญ ม.5 การเกษตร 3,810 ตร.ม.
ต.โนนจาน กิง่ อ.บวัลาย
จ.นครราชสมีา

351 กอ่สรา้งถนนลกูรังเชือ่มทางหลวง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
2062 บา้นเหลา่นาด ีม.11 ถงึ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นบงึฉวาง ต.บา้นเหลา่ อ.เมอืง การเกษตร 3,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

352 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
(เคพซลิ) ระหวา่งบา้นคขูาด ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.โคกสงา่ -บา้นหนองแวงกลาง การเกษตร
ม.4 ต.โคกสงา่ อ.พล
จ.ขอนแกน่

353 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,000 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
จากบา้นหนองเรอื-บา้นเหมอืดแอ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกน่ การเกษตร

354 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,950 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่ง ต.โคกส ี- ต.เสอืเฒา่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ การเกษตร
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355 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นใหมน่าเพยีงพัฒนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
(ถนนปราบบํารุงพัฒนา) ม.14 การเกษตร
ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่
จ.ขอนแกน่

356 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นใหมน่าเพยีงพัฒนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.14 ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่ การเกษตร 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

357 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 4 ม. ยาว 300,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองใคร่นุ่น ม.4 ต.ทา่พระ-เขต ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 144 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เทศบาล ต.ทา่พระ อ.เมอืง ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 3.50 ม.
จ.ขอนแกน่ ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 169 ม. หรอืพืน้ที่
คสล. 664 ตร.ม.

358 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหาดทรายทอง ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ดงลาน จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,150 ตร.ม.

359 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ต.คํามว่ง อ.เขาสวนกวาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,150 ตร.ม.

360 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิผวิจราจร เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรัง เชือ่มระหวา่งบา้นสชีมพู - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นเหมอืดแอ ่ การเกษตร 3,900 ตร.ม.

361 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หนองไฮ ม.3-บ.หนองขีเ้ห็น ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,900 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

362 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลงหนิคลกุ เชือ่มระหวา่งบา้นหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
แคน ม.4-ดอนปู่ ตา บา้นหัน เชือ่ม ทางการเกษตร 3,900 ตร.ม.
ทางหลวงชนบท สาย ขก.2102 
บา้นหัน - ป่าปอ อ.บา้นไผ่
จ.ขอนแกน่

363 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลงหนิคลกุเชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นวงัยาว ม.5 -บา้นโนนรัง ม.4 การเกษตร 3,900 ตร.ม.
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

364 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่งบา้นหนองนํ้าขุน่เหนอื ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
 - บา้นหนองแวง ม.10 ต.บา้นหัน การเกษตร 3,150 ตร.ม.
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

365 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนแต ้ม.10 ต.สาํราญ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,900 ตร.ม.

366 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจร เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบ ASPHALT CONCRETE ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.สาํราญ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

367 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นตอกเกีย้ ต.หนองนํ้าใส ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เชือ่มบา้นแคนเหนอื ต.แคนเหนอื การเกษตร 3,900 ตร.ม.
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

368 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เชือ่มบา้นสขุสมบรูณ์ ม.5 - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หนองศาลา ม.3,4 ต.หนองเสาเลา้ การเกษตร 3,900 ตร.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

369 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองหวา้ ม.6 - บา้นโนนตุน่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.8 ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ การเกษตร

370 โครงการซอ่มปะถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 326 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 2017 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นสมัพันธ ์- บา้นหนองศาลา การเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

371 โครงการกอ่สรา้งถนนเพือ่การ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เกษตร สายบา้นหัวนาคํา -  ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อา่งพระราชดําร ิต.หัวนาคํา การเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

372 โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหัวหนอง ม.2 ต.บา้นฝาง - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นคําบอน ต.บวัเงนิ อ.นํ้าพอง การเกษตร
โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม
ต.บา้นฝาง อ.กระนวน
จ.ขอนแกน่

373 โครงการกอ่สรา้งสะพาน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.5 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,900 ตร.ม.

374 โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มลํา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หว้ยแคน บา้นดอนกู ่ม.15  และ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
บา้นหว้ยแคน ม.4 ต.บา้นหัน การเกษตร
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง

การดําเนนิงาน
375 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 4,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง

บา้นดอนกู ่ม.15ผา่นบา้นหว้ยแคน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ม.4 ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา การเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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376 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรัง บา้นนาฝาย ม.3 ต.กดุเพยี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน

การเกษตร

377 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวงนอ้ย ม.12ต.บา้นหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,900 ตร.ม.

378 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวง ม.10 - บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
นํ้าขุน่ใต ้ม.9 ต.บา้นหัน การเกษตร 3,900 ตร.ม.
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

379 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 950 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุหลง ม.14 ต.บา้นหัน - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นหนองนํ้าขุน่ใต ้ม.9 การเกษตร 4,500 ตร.ม.
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

380 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 950 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ขา้มลําหว้ย บา้นหว้ยแคน ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นหัน  อ.โนนศลิา  จ.ขอนแกน่ การเกษตร 4,500 ตร.ม.

381 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 950 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองนํ้าขุน่เหนอื ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา - ต.วงัหัน การเกษตร 4,500 ตร.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

382 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 950 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายยทุธศาสตร ์ต.ทา่วดั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ การเกษตร 4,500 ตร.ม.

383 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 247 ม. 600,000        -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวง ม.12 ต.ทา่พระ-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 208 การเกษตร คสล. 1,235 ตร.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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384 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 500,000        -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรัง สายบา้นหนองสองหอ้ง ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.เขาสวนกวาง-ต.ดงเมอืงแอม การเกษตร 1,749 ลบ.ม.
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่

385 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 230 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นวงัหนิ ม.1 ผา่นบา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
คลองนอ้ย ม.4 ผา่นบา้นหนองทุม่ การเกษตร 1,080 ตร.ม.
ม.5 ต.วงัหนิ ไปบา้นโสกนกเต็น
อ.พล จ.ขอนแกน่

386 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 230 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนไท ม.8 และบา้นรวง ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ทา่วดั อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ 1,100 ตร.ม.

387 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นหนองหญา้ขาว ม.5 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
โนนเขวา - หนองบวัเลงิ ม.3 การเกษตร
ต.ทา่นางแนว อ.แวงนอ้ย

388 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 3,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นทา่นางแน -บา้นหนองดู่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.ละหานนา อ.แวงนอ้ย การเกษตร
จ.ขอนแกน่

389 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,200 ม. 500,000        -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรังสายบา้นดงเย็น ม.5 ต.นางิว้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรสีขุสาํราญ การเกษตร 1,749 ลบ.ม.
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

390 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 485 ม. 1,500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
มาบตากลา้ ม.5 ต.ปอแดง อ.ชนบท- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ การเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 

2,910 ตร.ม.
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391 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 573 ม. 1,500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หว้ยคอ้ ม.3-บา้นหว้ยอึง่ ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.โนนพะยอม-ต.ชนบท อ.ชนบท การเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 2,865 ตร.ม.

392 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 247 ม. 500,000        -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นป่าสา่น ม.9 ต.พระยนื อ.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ถงึ ต.ทา่ศาลา อ.มญัจาครีี การเกษตร คสล. 988 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

393 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 10 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่งตําบล จากบา้นวงัขอนแดง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ม.15 -บา้นอา่งศลิา ม.6 การเกษตร
ต.สงเปือย อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

394 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 430 ม. 1,700,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นฝาผนัง ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.หนองแวงนางเบา้-บา้นหนองผง ทางการเกษตร กวา่ 2,580 ตร.ม.
ม.9 ต.เกา่งิว้ อ.พล จ.ขอนแกน่

395 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,710 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรังบา้นโคกสงู ม.12 ต.โคกสงู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 2,949 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
อ.อบุลรัตน-์ต.ป่าหวายนั่ง ทางการเกษตร
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

396 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ขนาด 1.50x1.50 ม. 200,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นธาต ุม.4 ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ชนดิ 2 ชอ่งทาง ยาว 6 ม. การดําเนนิงาน
ถงึ อ.ภผูามา่น จ.ขอยแกน่ ทางการเกษตร

397 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,885 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโตน้ ม.9 ต.บา้นโตน้-ต.พระบุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

398 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 3,750 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คลกุ สายบา้นโนนทองหลาง ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรหนิคลกุ 2,250 การดําเนนิงาน
ต.สชีมพู-ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู ทางการเกษตร ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 



2 - 59

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

399 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,800 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นสระแกว้ ม.14 ต.มว่งหวาน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-ต.บา้นคอ้ อ.เมอืง ทางการเกษตร 3,024 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

400 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองขีค้วาย ม.4 ต.ซํายาง-ต.ภหูา่น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 2,250 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

401 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุ สายบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรหนิคลกุ 3,600 การดําเนนิงาน
ม.5 ต.ดงลาน-ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู ทางการเกษตร ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

402 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรังสายบา้นโนนสงู ม.6 ต.ภหูา่น- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,800 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

403 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 400,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนิคลกุสายบา้นโคกมว่ง ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรหนิคลกุ 900 การดําเนนิงาน
ต.ศรสีขุ-ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพู ทางการเกษตร ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

404 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,250 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นทอ่นนอ้ย ม.1 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
บา้นคอ้ อ.เมอืง-ต.มว่งหวาน ทางการเกษตร ลกูรัง 1,690 ลบ.ม.
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

405 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,250 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนิลาด ม.17 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
บา้นคอ้-เทศบาลตําบลสาวะถี ทางการเกษตร ลกูรัง 1,690 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

406 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 9 ม. ยาว 20 ม. 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นเกา่งิว้ ม.1 ต.เกา่งิว้ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นหนองสะแบง ม.6 ต.เพ็กใหญ ่ ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่
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407 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 380 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายซอยรัตนธาน ีบา้นหนองขาม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.15 ต.บา้นเป็ด-ถนนเหลา่นาดี ทางการเกษตร คอนกรตี 1,900 ตร.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

408 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาง 3,000 ม. 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นพังทยุ -บา้นหนิลาด ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

409 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 3.5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรัง สายเลยีบคลองชลประทาน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 3,150 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
บา้นทา่กระเสรมิ ม.5 ต.ทา่กระเสรมิ- ทางการเกษตร
บา้นทรายมลู ม.1,2 ต.ทรายมลู
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

410 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 3.5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรัง สายบา้นทรายมลู ม.1,2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 3,150 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ต.ทรายมลู-เขต ต.บวัใหญ ่ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

411 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 10.850 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ขก 3199 บา้นคอกค-ีบา้นกดุทงิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

412 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 325 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นศรปีระทมุ ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

413 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน

ทางการเกษตร

414 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลาดยาง สายหว้ยแคน - พัทยา 2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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415 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
3212 บา้นทุง่ชมพู - บา้นกดุแคน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.ทุง่ชมพู อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

416 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นวงัชยั ม.6,16 - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หนองแสง ต.ทา่กระเสรมิ ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
ต.วงัชยั อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

417 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแซง ม.3 - บา้นนายม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต. หนองกงุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.

418 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายบา้นกดุนํ้าใส ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.กดุนํ้าใส - เขตเทศบาลตําบล ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
นํ้าพอง  จ.ขอนแกน่

419 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,200,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นกดุนํ้าใส ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,808 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ต.กดุนํ้าใส -กม.5 เชือ่มเขต อบต. ทางการเกษตร
โคกสงู อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

420 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นกดุนํ้าใส ม.1 ต.กดุนํ้าใส ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,708 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ถงึ กม.3 เชือ่มถนนลาดยางสาย ทางการเกษตร
เขือ่นอบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

421 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ขนาด 1.80x1.80 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้น ต.ละหานนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ยาว 10 ม. การดําเนนิงาน
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

422 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 14 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นปากหว้ยฝาง ม.3 ต.วงัเพิม่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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423 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 15 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายหว้ยไร่ใต ้ม.1 ต.โนนพะยอม - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ฝายชนบท บา้นหนองเตา่นอ้ย ทางการเกษตร
ม.7 - อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

424 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง สายจากเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นบรบิรูณ์ ม.1 ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เชือ่มเขต ต.นากอก อ.ศรบีญุเรอืง ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
จ.หนองบวัลําภู

425 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นโนนคอม ม.1 ต.โนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,708 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
คอม - บา้นนานํ้าซํา ม.5 ต.ภผูามา่น ทางการเกษตร
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

426 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้งชอ่งละ 1.80 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นวงัใหม ่ม.6 ต.วงัสวาปทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ สงู 1.80 ม. ยาว 10 ม. การดําเนนิงาน
อ.ภผูามา่น -เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร จํานวน 3 ชอ่งทาง
หมายเลข 12 อ.คอนสาร จ.ชยัภมูิ

427 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นกดุกวา้ง ม.16,17 ต.เมอืงเกา่ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
เชือ่มเขตเทศบาล ต.บา้นเป็ด ทางการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

428 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ จากทางหลวงชนบท ขก 4021ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองกงุธนสาร ม.16 ต.หนองกงุ ทางการเกษตร
ธนสาร อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

429 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  1.80 ม. ยาว 8 ม 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นทา่พระเนาว ์ม.6 ต.ทา่พระ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ จํานวน 2 ชอ่งทาง การดําเนนิงาน
อ.เมอืง เชือ่ม อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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430 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  1.80 ม.ยาว 10 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหว้ยซอ้ ม.5,ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ จํานวน 3 ชอ่งทาง การดําเนนิงาน
ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น เชือ่มเขต ทางการเกษตร
อ.ภกูระดงึ จ.เลย

431 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนสวรรค ์ม.10 ต.เมอืงเกา่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
พัฒนา - บา้นหนองเตาปนู ม.4 ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

432 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ-บา้นกดุนํ้าใส ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.4 ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.

433 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองโน ม.11 ต.นํ้าพองเชือ่มถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
สายคํามดื -คําบง อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

434 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นขนวน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.1,9 - ต.ขนวน อ.หนองนาคํา เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2079 ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.

435 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนตะโก ม.4 ต.หนองมะเขอื - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นโนนพรกิ ม.7 ต.โคกสงา่ อ.พล ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

436 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุสายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม.ยาว 3,000 ม. 3,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.โนนกอก ม.2 ต.หนองแวงโสกพระ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.พล จ.ขอนแกน่ -เขตตดิตอ่อําเภอ ทางการเกษตร
ประทาย จ.นครราชสมีา

437 โครงการซอ่มเสรมิผวิทางแบบเคพซลี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม.ยาว 3,000 ม. 3,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย บ.โคกกงุ ม.11 ต.หนองแวงโสก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
พระ อ.พล จ.ขอนแกน่ -บา้นหนองบวั ทางการเกษตร
นาค อ.ประทาย จ.นครราชสมีา
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ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

438 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิคลกุเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม. ยาว 980 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายจาก บ.โนนเมอืง ม.8 ต.โนนขา่ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บ.หนองแวงโคตร ม.13 ต.หนองแวง ทางการเกษตร
โสกพระ อ.พล จ.ขอนแกน่

439 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 179ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ยางแบบผวิเรยีบ สายบา้นสองคอน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
 ม.3 ต.นาฝาย- บา้นหนองแหว้ ม.3 ทางการเกษตร
ต.วงัสวาป อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

440 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบ.เหลา่โพนทอง ม.7 ต.บา้นหวา้ -ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,708 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
เชือ่มถนนเหลา่นาด ีอ.เมอืงขอนแกน่

441 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง จากบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หนองทุม่ ม.2 ต.ดนิดํา -บา้นโคกสงา่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,708 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
ม.4 ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

442 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นชกีกคอ้ ม.7 ต.เมอืงเพยี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรัง 1,708 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

443 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง
บา้นหนองกงุ ม.10 ต.บา้นไผ ่อ.บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 230 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ไผ ่- ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,100 ตร.ม.

444 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,700 ม. 600,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ จากบา้นโนนอดุม ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.นาหวา้ - ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

445 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 500 ม. 500,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองเรอื ม.7 ต.โจดหนองแก - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโคกลา่ม ม.4 ต.โสกนกเต็น ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

446 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 200 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ จากบา้นโปร่งแดง ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.กดุขอนแกน่ -บา้นหนองกงุธนสาร ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 800 ตร.ม.
ม.16 ต.หนองกงุธนสาร อ.ภเูวยีง
จ.ขอนแกน่

447 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 230 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย ขก 2147 สายบา้นหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ชนันาหวา้ -บา้นโนนกระเดา ม.7 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,100 ตร.ม.
ต.นาหวา้ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

448 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,700 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองไฮ ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โพนเพ็ก -บา้นหนองขาม ม.10 ทางการเกษตร
ต.คําแคน อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

449 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 800,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นนาขา่ ม.7 ต.นาขา่ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองหญา้ขา้วนก ม.10 ต.กดุเคา้ ทางการเกษตร
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

450 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 230 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นโนนทอง ม.6 ต.หนิตัง้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิสายบา้นไผ ่- ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,100 ตร.ม.
บรบอื อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

451 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นผักหวาน ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.บา้นลาน เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิสายทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,100 ตร.ม.
บา้นไผ-่บรบอื อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

452 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ(เคพซลี)สายบา้นคําเจรญิ ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ดงเมอืงแอม -บา้นป่าหวายนั่ง ม.4 ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
ต.ป่าหวายนั่ง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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453 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นเกา่นอ้ย ม.7 ต.ในเมอืง - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นหนองตอกเกีย้ ต.หนองนํ้าใส ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

454 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนงิว้ ม.2 ต.หัวหนอง -ทางหลวงทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
แผน่ดนิสายมติรภาพ อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

455 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 800 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นชาดใหญ ่ม.3 ต.คมึชาด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เขต ต.ดอนดัง่ อ.สองสองหอ้ง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

456 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 800 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายจากทางหลวงหมายเลข 2246 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บา้นโคกไมง้าม ม.7 ต.หนองมะเขอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
อ.พล จ.ขอนแกน่

457 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 15 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นวงัหนิ ม.1 ต.วงัหนิ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นหนิลาด ม.5 ต.สาํโรง อ.หนอง ทางการเกษตร
สองหอ้ง จ.ขอนแกน่

458 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองบวัลอง ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ดอนดู ่-เขต ต.หนองไผล่อ้ม ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

459 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บา้นขมุปนู ม.2 ต.หนองไผ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ลอ้ม อ.หนองสองหอ้ง เชือ่มทางหลวง ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
ชนบทสาย 3002 อ.หนองสองหอ้ง -
อ.นาโพธิ ์จ.บรุรีัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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460 โครงการกอ่สรา้งถนนสาํหรับใหน้ํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 423 ม. 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผา่น (Wet Crossing) ขา้มลําหว้ยบง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนสะอาด ม.6 ต.ดอนดู ่เชือ่ม ทางการเกษตร
บา่นหนองกงุ ม.2 ต.คมึชาด 
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

461 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองแวงนอก ม.2 ต.หนองมะเขอืทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถงึบา้นศรกีระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

462 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คลกุสายจาก บ.หนองสมบรูณ์ ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โคกสงา่ อ.พล จ.ขอนแกน่ - ทางการเกษตร
เขต อ.บวัลาย จ.นครราชสมีา

463 โครงการเสรมิผวิจราจรแบแอสฟัลทต์กิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คอนกรตีสาย บ.แฮด ม.2 ต.บา้นแฮด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.ดง ม.6 ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

464 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองเตา่ ม.3 ต.หนองแซง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นแฮด เชือ่มเขต ต.บา้นไผ ่ ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

465 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนสมบรูณ์ ม.10 ต.โนนสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นขามเปี้ย ม.5 ต.บา้นแฮด ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

466 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นขามป้อม ม.2- บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ขอนสกั ม.6 ต.หนองแซง เชือ่มเขต ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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467 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3094 บา้นผอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นหนองหัวชา้ง อ.บา้นไผ ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

468 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 4092 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นทองหลาง-บา้นโตน้ อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

469 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก3191 บา้นคอกด-ีทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นกดุทงิ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

470 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก3054บ.บอ่แก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บ.พระบ ุอ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

471 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3112 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บ.ดอนโมง-บา้นโนนฆอ้ง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

472 โครงการเสรผิวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 2 กม. 5,800,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3212 บา้นโนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
สะอาด-บา้นหนองตาไก ้อ.หนองนาคํา ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

473 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3051 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นเปือยนอ้ย-บา้นหนองบวัลอง ทางการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

474 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 2 กม. 5,800,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก3046 บา้นโคกกงุทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นหนองบวันาค อ.พล จงขอนแกน่ ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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475 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3115 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นขามป้อม-บา้นคําแคน อ.มญัจาครีี ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

476 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม.ยาว 1.7 กม. 5,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 2126 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นลาดนาเพยีง-บา้นหนองเซยีงซยุ และขนสง่ผลติผล
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

477 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย ขก 3001 บา้นหนองหญา้แพรก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นโนนทนั อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

478 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย บา้นกา้นเหลอืง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ทางหลวงจังหวดัสายชนบทกดุรู การเกษตร
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

479 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3042 บา้นทา่ชา้งทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.สชีมพู-บา้นนาหนองทุม่ อ.ชมุแพ การเกษตร
จ.ขอนแกน่

480 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก2031บ.วงัยาว- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บ.ทรัพยส์มบรูณ์ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ การเกษตร

481 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก3050 บา้นหวา้โง๊ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
 - บา้นดงนอ้ย อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร

482 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย ขก 2046 บา้นตําแย- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นโนนกอก อ.พล จ.ขอนแกน่ การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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483 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย บา้นบงึสวรรค-์ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
เลีย่งเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร

484 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 300 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ขามเปี้ย ม.5 ต.บา้นแฮด-บา้นโนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
สมบรูณ์ ม.10,11 ต.โนนสมบรูณ์ ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

485 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 300 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กบา้นดอนแดง ม.2 ต.ดอนหัน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ถนนสายบา้นหนองหญา้แพรก-บา้น ทางการเกษตร 1,900 ตร.ม.
โนนทนั อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

486 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 300 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จ กองแผนฯ
เหล็กบา้นโพธิ ์ม.3 ต.ในเมอืง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ ของการดําเนนิงาน
หนิร่อง ม.9 ต.เมอืงเกา่พัฒนา ทางการเกษตร 1,900 ตร.ม.
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

487 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,246 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
โคกใหญ ่ม.9,13 ต.บวัเงนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร 3,505 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

488 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 300 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กสายซอยบอ่แกว้ 1 บา้นกอก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
นอ้ย ม.12 ต.บา้นเป็ด-ถนนศรจีันทร์ ทางการเกษตร 1,900 ตร.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

489 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 300 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองแผนฯ
แบบผวิเรยีบ สายบา้นกดุแข-้บา้นหนองทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน

ทางการเกษตร

490 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 300 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองแผนฯ
แบบผวิเรยีบ สาย ขก2097 บา้นขนวน-ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นหนองนาคํา อ.หนองนาคํา ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

491 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก3163 บา้นนางอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นโนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

492 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก3066บ.หนองโน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
 -บา้นทุง่ใหญ ่อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

493 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว  650 ม.     1,600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 2107 บา้นโนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ฟันเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

494 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม.     1,600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 3005 บา้นโนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
สมบรูณ์-บา้นดงเกา่ อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

495 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม.     1,600,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 2152 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นดอนหมากพรกิ-บา้นลาน ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

496 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 240 ม.       700,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เหล็กสายบา้นหนองขาม ม.15 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.บา้นเป็ด-ถนนเหลา่นาด ีอ.เมอืง ทางการเกษตร กวา่ 1,200 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

497 โครงการเสรมิผวิจราจรถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,800 ม. 1,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 2102 บา้นหัน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นป่าปอ อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

498 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,825 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
งิว้ ม.9,19 เทศบาลตําบลสาวะถ-ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลบา้นคอ้ อ.เมอืง การเกษตร 1,725 ลบ.ม
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

499 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม. ยาว 22 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายจาก บ.กดุขอนแกน่ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง-บ.หนองทุม่ การเกษตร
ม.6 ต.บา้นกง อ.หนองเรอืจ.ขอนแกน่

500 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 720 ม. 1,700,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางหลวงชนบท 4021ภเูวยีงพัทยา 2 -ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บา้นโนนศลิา ม.6 ต.หนองกงุเซนิ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

501 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 707 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจาก บา้นหนองนาคํา ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.เมอืงเกา่พัฒนา-บา้นเขานอ้ย ม.8 การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

502 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 707 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หลวงชนบทดอนหันกดุเลา-บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
แสง ม.3 บา้นใหมส่ขุสนัต ์ม.8 การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

503 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม.ยาว 12 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายจาก บา้นวงัชยั ม.5 ต.ดนิดํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง - บา้นคมึชาต ิม.8 ต.ขนวน การเกษตร
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่

504 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 720 ม. 1,700,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย ขก 2025 โสกหา้ง - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ทุง่ชมพู อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ การเกษตร

505 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายจากถนน อบจ.ขก.หว้ยแคน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
โนนศลิา-บา้นโนนสวรรค ์ม.5 ต.หนอง การเกษตร 3,564 ตร.ม.
กงุธรสาร อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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506 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย ขก 4213 โคกภตูากา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.เมอืงเกา่พัฒนา อ.เวยีงเกา่ การเกษตร 3,564 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

507 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 707 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย ขก 3019 โนนสะอาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หนองตาไก ้อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.

508 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 707 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวง 2133 ภเูวยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หนองเรอื -บา้นหนองกงุธนสาร ม.2 การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
ต.หนองกงุธนสาร อ.ภเูวยีง 
จ.ขอนแกน่

509 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวง 2133-พัทยา2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ชว่งบา้นโนนศลิา ม.6-บา้นหนองกงุเซนิการเกษตร 3,564 ตร.ม.
ม.8 ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง
จ.ขอนแกน่

510 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 707 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวง 2133 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ศรบีญุเรอืงภเูวยีง-บา้นสวนกลว้ย ม.6 การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

511 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 25 ม. 700,000     -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนตุน่ ม.3 ต.สงเปือทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -บา้นหนองลมุพุก ม.8 ต.นาชมุแสง การเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

512 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย บา้นแดง ม.8 ต.ในเมอืง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นศรปีระทมุ ม.11 ต.เขานอ้ย การเกษตร 3,150 ตร.ม.
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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513 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายหนองคาวงัมน ต.เมอืงเกา่ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
พัฒนา อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,564 ตร.ม.

514 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 660 ม. 1,900,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจากอทุยานแหง่ชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ภเูวยีง-ซําบกัลอ ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่ การเกษตร 3,950 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

515 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจากอทุยานแหง่ชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ภเูวยีง-ซําบกัลอ ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่ การเกษตร 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

516 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 660 ม. 1,900,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจาก บา้นเมอืงเกา่พัฒนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.1 ต.เมอืงเกา่พัฒนา-บา้นหนองค ูม.7การเกษตร 3,950 ตร.ม.
ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

517 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 660 ม. 1,900,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจากอทุยานแหง่ชาตภิเูวยีงทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
 -บา้นหนองค ูม.7ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่การเกษตร 3,950 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

518 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 560 ม. 1,900,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นเมอืงใหม ่ม.6 (หนา้ สภ.เวยีงเกา่) ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. พืน้ทีล่าดยาง การดําเนนิงาน
ต.ในเมอืง-บา้นหนองนอ้ย ม.5 ต.เมอืง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,700 ตร.ม.
เกา่พัฒนา อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

519 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 707 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ขก 2178ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ชว่ง บา้นโสกหาด ม.9 ต.วงัเพิม่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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520 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม.ยาว 200 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ขก 3019ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ชว่ง บา้นวงัมน ม.2 ต.สชีมพู อ.สชีมพู การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,500 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

521 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ขก 3042ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ชว่ง บา้นหนองปลาซวิ ม.1 ต.ภหูา่น การเกษตร
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

522 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว2000 ม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ขก 2037ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ชว่ง บา้นสนัตสิขุ ม.6 ต.หนองแดง การเกษตร
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

523 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ชว่งบา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ลงหนิคลกุหนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
ศรสีขุ ม.13 ต.ศรสีขุ-เขตตดิตอ่ การเกษตร ลงหนิคลกุ 2,500 ลบ.ม.
ต.วงัเพิม่ อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

524 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400  ม. 1,900,000  -ระยะทางทีก่อ่สรา้ง กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนชท ขก 2012ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง สงูเฉลีย่ 2.50 ม.
บา้นหนองตาไก ้ม.5 ต.สชีมพู - บา้น การเกษตร
ทา่ชา้งนอ้ย ม.2 ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู 
จ.ขอนแกน่

525 โครงการซอ่มแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 3,495 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโนนลาน - บา้นซําจาน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.10 ม.ลงหนิคลกุ การดําเนนิงาน
ต.บา้นคอ้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 3,500 ลบ.ม.

526 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นวงัตอ ม.10 ต.บา้นคอ้ เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นสระกดุ ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง การเกษตร ลงหนิคลกุไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.
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527 โครงการกอ่สรา้งถนนสายบา้นคําบอน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ต.โคกสงู -บา้นจระเข ้ต.ทุง่โป่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ลงหนิ การดําเนนิงาน
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ การเกษตร คลกุขา้งละ 0.50 ม.

528 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางเชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่งบา้นชวีงัแคน ม.13 และ ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ลงหนิ การดําเนนิงาน
บา้นโจด ต.บา้นกดุเคา้ อ.มัญจาครี ี การเกษตร คลกุไหลท่างขา้งละ
จ.ขอนแกน 0.50 ม.

529 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนเชอืก ม.7- บา้นจําเรญิ ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.ลงหนิคลกุ การดําเนนิงาน
ต.บา้นขาม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 ม.

530 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 0.560 กม. 1,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นเหลา่ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ไหลท่างกวา้ง ขา้งละ การดําเนนิงาน
ต.บา้นเหลา่ อ.บา้นฝาง-บา้นหนองคู การเกษตร 1.50 ม.
ม.8 ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

531 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองแวง ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีล่าดยาง การดําเนนิงาน
ต.บา้นเหลา่-เขต ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝา การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,200 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

532 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2 กม. 2,500,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สาย บา้นขนวนนคร ม.17 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นกดุกวา้ง ม.4 ต.หนองเรอื การเกษตร
จ.ขอนแกน่

533 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1.3 กม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ จาก บา้นถํ้าแข ้ม.8 ต.สงเปือยทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ไหลท่างขา้งละ 1 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโคกไมง้าม ม.7 ต.หนองกงุธนสาร การเกษตร พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 2,000 ตร.ม.

534 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายจากอทุยานแหง่ชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ภเูวยีง -บา้นหนองบวั ม.4 ต.เมอืงเกา่ ทางการเกษตร 990 ตร.ม.
พัฒนา อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่
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535 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นชยัประเสรฐิ ม.7 ต.เกา่งิว้ - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เพ็กใหญ ่ต.เพ็กใหญ ่อ.พล ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.

536 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นสรา้งเอีย่น-บา้นป่าปอ ต.ป่าปอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
และต.บา้นลาน อ.บา้นไผจ่.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.

537 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายบา้นหลบุคา ม.7 ต.โนนศลิา-ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลโนนศลิา อ.โนนศลิา ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

538 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สาย ขก 3094 บา้นผอื -บา้นหนองหัว ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน

ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.

539 กอ่สรา้งสะพาน คสล.ขา้มลําหว้ยอุย้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,800 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ถนนสายบา้นขามป้อม ต.ขามป้อม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นหนองแวง ต.หนองแวง ทางการเกษตร 1,708 ลบ.ม.
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

540 กอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นป่าหมอ้- เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางแยกบา้นแกน่ประดู ่(2) ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน

ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

541 กอ่สรา้งถนน คสล.สายพระยนื เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองค ูต.พระยนื อ.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

542 กอ่สรา้งเคลอืบแอสฟัลท็ตกิคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ถนนสายบา้นแฮด ม.2 - เขตตดิตอ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นดง ทต.โคกสาํราญ ทางการเกษตร 990 ตร.ม.

543 กอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้นลาดนา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เพยีง ม.14 เทศบาลตําบลสาวะถ-ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลบา้นคอ้ อ.เมอืง ทางการเกษตร 1,725 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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544 กอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้นลาดนา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เพยีง ม.20 เทศบาลตําบลสาวะถี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.เมอืง-ต.ป่าหวายนั่ง อ.บา้นฝาง ทางการเกษตร 1,701 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

545 กอ่สรา้งถนนลาดยางสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
โนนสวรรค ์ม.7 - บา้นวงัหวา้ ม.8,11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

546 กอ่สรา้งถนนลาดยางเคฟซลีเชือ่มตอ่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่งตําบลดนิดํา-ตําบลหวา้ทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

547 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นนานคิม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ถงึโนนแดง (เชือ่มระหวา่งเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ตําบลโนนศลิากบัอบต.โนนแดง) ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

548 กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโนนแดงนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.2 -บา้นนานคิม ม.3 ต.โนนศลิา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

549 กอ่สรา้งถนนลาดยางสายบ.เปือยใหญ-่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนแดง(เชือ่มระหวา่ง อบต.เปือย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ใหญ ่กบั อบต.โนนแดง) ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

550 กอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้นโนนรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.16 เทศบาลตําบลสาวะถ ีอ.เมอืง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,725 ลบ.ม.

551 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ยาว 1,450 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ลกูรังสายบา้นเตา่นอ ม.7 ต.ศลิา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 4 ม. การดําเนนิงาน
ถนนมติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ยาว 1,100 ม.

552 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
CAPE SEAL จากบา้นดอน หมากพรกิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.2 ต.แคนเหนอื ไปบา้นโนนสวรรค ์ ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
ต.หนองนํ้าใส อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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553 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นตะกัว่ป่าม.1-บา้นดอนตะแบง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
 ม.8  ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่ เชือ่มตอ่ ต.บา้นค ู
อ.นาโพธิ ์จ.บรุรีัมย์

554 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นขมุปนู ม.2 ต.หนองไผล่อ้ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เชือ่มตอ่บา้นโนนตาด ต.ตะกัว่ป่า ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
อ.หนองสองหอ้ง และ
เทศบาลตําบลหนองสองหอ้ง

555 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,469 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นโนนสะอาด ม.6 ต.ดอนดู ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
เชือ่ม ต.หนองไผล่อ้ม ทางการเกษตร 3,160 ลบ.ม.
และเทศบาลตําบลหนองสองหอ้ง
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

556 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 525 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.หัวละเลงิ ม.6 ต.ดงเค็ง -บ.โนนชาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.5 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร 3,150 ตร.ม.
เชือ่มตอ่เขต ต.ทองหลาง 
อ.บา้นใหมไ่ชยพจน ์จ.บรุรีัมย์

557 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นสวา่ง ม.3 ต.โนนธาต ุเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ตอ่เขต ต.เมอืงโดนอ.ประทาย ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
จ.นครราชสมีา

558 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.วงัทอง  ม.2 -บา้นหนองคลอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.4 ต.วงัหนิ  อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
เชือ่ม ต.สาํโรง อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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559 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.นายาว เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 30 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ม.4 ต.บา้นโคก ถงึบา้นโพธิไ์ชย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

560 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ม. 7 เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
(เสน้รอบหมูบ่า้น) บา้นซบับอน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ซบัสมบรูณ์ อ.โคกโพธิไ์ชย ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

561 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เชือ่มระหวา่ง บา้นชวีงัแคน ม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.กดุเคา้ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.

562 โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ปากดาว บา้นโพนเพ็ก อ.มญัจาครีี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.

563 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุเชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่งตําบลสายบา้นเสาเลา้ม.9  ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.นางาม - บา้นโนนพันชาด ต.นาขา่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

564 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บ.แวงใหญ ่ ม.1 ต.แวงใหญ ่- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บ.โคกสวา่ง ม.7 ต.คอนฉมิ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

565 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นคขูาด - บา้นหนองสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.พล ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.

566 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นชยัเจรญิ ม.11 เชือ่มระหวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ถนนหนา้วดัป่าชา้จนีเชือ่มเขต ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
ต.เพ็กใหญ ่อ.พล จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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567 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 2246 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ไปบา้นบรูณะ ม.8 บา้นป่าพรา้ว ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
ม.6 ต.หนองมะเขอื ผา่นเขต
ต.โนนขา่ - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง
ต.หนองแวงโสกพระ เชือ่มไป
เขต อ.บวัลาย จ.นครราชสมีา

568 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโนนแต ้ม.10 ต.เพ็กใหญ ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เชือ่มไปบา้นหนองดู ่ม.9 ต.ลอมคอม ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
อ.พล จ.ขอนแกน่

569 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นเกา่งิว้ ม.1  ต.เกา่งิว้ เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองสะแบง  ม.6 ต.เพ็กใหญ ่ ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

570 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ทางแยกบา้นบอุา้ยตู ้ม.7 ผา่นบา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หว้ยโจด ม.1 ต.โนนขา่ อ.พล ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
เชือ่มตอ่บา้นหนองหญา้ปลอ้ง
ม.12 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล - 

571 กอ่สรา้งถนนลาดยางจากทางแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บอ่ขยะ ม.11 - บา้นหนองแปน ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.หนองแวงโสกพระ ถงึบา้นหนอง ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
บวันาค ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย 
จ.นครราชสมีา

572 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองทุม่- บา้นหัวทุง่ เชือ่มไป ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.เพ็กใหญ ่และ ต.ใหมน่าเพยีง ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
อ.แวงใหญ ่ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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573 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหว้ยคอ้ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
 ต.หนองแวงนางเบา้-บา้นหนองผง ทางการเกษตร
ม.9  ต.เกา่งิว้ อ.พล จ.ขอนแกน่

574 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนขา่ ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.โนนขา่- บา้นศรกีระดานพล ม.1  ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน่

575 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายโคกลา่ม ม.4 ต.โสกนกเตน็ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
บา้นวงัขอนพาด ม.2 ต.โจดหนองแก ทางการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

576 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
บา้นหนองมะเขอื ม.1 ต.หนองมะเขอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หว้ยโจด ม.1 ต.โนนขา่ อ.พล ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

577 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายบา้นโนนชาด ม.5 ต.ดงเค็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ - เขต ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
อ.บา้นใหมไ่ชยพจน ์จ.บรุรีัมย์
(ชว่ง3)

578 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สาย บ.นายาว ม.4 ต.บา้นโคก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิสายขอนแกน่- ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
ชยัภมู ิ ต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย 
จ.ขอนแกน่

579 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ สายบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ซบัสมบรูณ์-บา้นหนองหญา้รังกา ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
ม.5  ต.โพธิไ์ชย อ.โคกโพธิไ์ชย 
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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580 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองแปน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
 ม.9  ต.หนองแปน อ.มญัจาครี-ี ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
บา้นชกีกคอ้  ม.7 ต.เมอืงเพยี 
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

581 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.หรอื เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
คอนกรตีอดัแรง ขา้มลําหว้ยคําปากดาวทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ชว่งระหวา่ง บา้นโนนเขวา ม.6 ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
ต.สวนหมอ่น-บา้นโพกเพ็ก ม.1,14 
ต.โพกเพ็ก อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

582 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เรยีบ (เคพซลี) สายบา้นเกา่แทน่ ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง-บา้นมว่งโป้ ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
ม.4  ต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่

583 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ถนนกวา้ง 6 ม. ยาว 1,900,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหนองแสง ม.11 ต.บา้นเม็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 600 ม. หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ เชือ่มทาง ทางการเกษตร ไหลท่างกวา้ง 0.5 ม.
หลวงหมายเลข 2187 สาย 
อ.หนองเรอื - อ.บา้นแทน่ จ.ชยัภมูิ

584 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นไผน่อ้ย ม.11- บ.หนองเขือ่น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชา้ง ม.6,17 ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

585 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง สายบา้นเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2000 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
กดุฉมิ ม.7,8 ต.โนนทนั-บ.โนนหนิแห่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.8ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

586 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม. ยาว 650 ม 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เรยีบ สาย บ.ทา่เดือ่ ม.6 ต.ไชยสอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15  ม. ดําเนนิโครงการ
เชือ่มแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพระนอน ทางการเกษตร
ต.หนองไผ ่อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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587 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนสาวเอ ้ม.3 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.หนองแก ม.11 ต.นาเพยีง ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

588 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเชญิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ม.6 ต.ชมุแพ เชือ่มถนนสาย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.คอนสาน-บา้นหนองจกิ อ.ชมุแพ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

589 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 600 ม. 1,900,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนโก ม.6 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสระแกว้ ม.10 ต.นาหนองทุม่ ทางการเกษตร
เชือ่มเขต อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

590 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.5 ต.ดงลาน - ต.วงัเพิม่ อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

591 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.  ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บ.สนัตสิขุ ม.6 ต.หนองแดง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.ศรอีบุล ม.5 ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพู ทางการเกษตร

592 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนสวสัดิ ์ม.7 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.ผานํ้าเทีย่ง ม.4 ต.บรบิรูณ์- ทางการเกษตร
ต.ดงลาน อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

593 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1300 ม. 800,000     รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
แบบผวิเรยีบ สายบา้นนาอดุม ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ดงลาน - ต.วงัเพิม่ อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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594 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 398 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ(เคพซลี)สาย บ.สวา่งโนนสงู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.3 ต.ภผูามา่น-บ.โนนทองหลาง ม.5 ทางการเกษตร
ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

595 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  550  ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สาย บ.โนนสะอาด ม.1-บ.โนนสวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.14 ต.โนนสะอาด เชือ่มทางลาดยาง ทางการเกษตร
สาย บ.โนนศลิา-บ.หนองลมุพุก 
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

596 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 1,200,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บ.ดอนชา้ง ม.1 ต.ดอนชา้ง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ดําเนนิโครงการ
ชนบทสาย บ.เหลา่นาด-ีบ.หนองบวั ทางการเกษตร
ดหีม ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่

597 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800  ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหนองโขย่ ม.19 ต.ทา่พระ-เขต ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.50 ม. ดําเนนิโครงการ
เทศบาล ต.ทา่พระ อ.เมอืง ทางการเกษตร ไปมา

598 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นเหลา่นาด ีม.11-บา้นหนองค ูม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นหวา้-เขต อ.บา้นฝางจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

599 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นบอ่ใหญ ่ม.3 ต.คคูํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.ซําสงู เชือ่มถนน บ.หนองบวันอ้ย ทางการเกษตร
ต.หนองตมู อ.เมอืงขอนแกน่-
บา้นกระนวน ต.ซําสงู อ.ซําสงู
จ.ขอนแกน่

600 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 610 ม. 1,900,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหนองแค ม.15 บา้นบะแต ้ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองโก-เชือ่มทางหลวงชนบท ทางการเกษตร
สายบา้นศรสีมบรูณ์ บา้นหว้ยเชอืก 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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601 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 590 ม. 1,600,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บ.ฝางพัฒนา ม.10 ต.บา้นฝาง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ดําเนนิโครงการ
บ.ทา่ลาด ม.5 ต.หัวนาคํา อ.กระนวน ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

602 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ขนาด 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นกดุนํ้าใส ม.1 ต.กดุนํ้าใส- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนลาดยางสายคําแกน่คณู- ทางการเกษตร
อบุลรัตน ์ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

603 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 487 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายจากถนนลาดยางสายโนนอดุม - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บรษิัทฟินคิส ์- บา้นกดุนํ้าใส ม.1 ทางการเกษตร
ต.กดุนํ้าใส อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

604 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เรยีบ สาย บ.โนนเจรญิ ม.8 ต.ศรสีขุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
สาํราญ อ.อบุลรัตน-์ต.ดงเมอืงแอม ทางการเกษตร

605 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550  ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นดงบงั ม.4 ต.ดงเมอืงแอม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรสีขุสาํราญ ทางการเกษตร
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

606 โครงการซอ่มสรา้งผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 510 ม. 1,100,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิจราจรแบบผวิเรยีบสายจาก บ.โตน้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื-บา้นบอ่แก ทางการเกษตร
ต.ขามป้อม อ.เมอืง จ.ขอนแกน่
(จํานวน 2 ชว่ง )

607 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,800 ม. 1,600,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ(เคพซ)ีสาย บ.หนองปิง ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เทศบาล ต.สาวะถ-ีบา้นหนองปอ ม.2 ทางการเกษตร
เทศบาล ต.บา้นคอ้  อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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608 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 300 ม. 700,000     รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นขามป้อม ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด เชือ่มเขต ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

609 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบสาย บ.มว่งหวาน ม.1 ต.มว่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หวาน ต.กดุนํ้าใส อ.นํ้าพองจ.ขอนแกน่ทางการเกษตร

610 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 949 ม. 2,100,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นคําบง ม.11 ต.สะอาดเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.ดงเมอืงแอม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

611 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 590 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นคําบง ม.9 ต.สะอาดเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ถนนมติรภาพ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

612 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บ.โนนศรสีวสัดิ ์ม.3 ต.มว่งหวานเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เขต อ.เมอืง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

613 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองนกเขยีน ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองกงุเชือ่ม ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

614 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เรยีบสายบา้นโคกกลาง ม.8 ต.วงัชยั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เชือ่ม ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

615 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายบา้นวงัชยั ม.6 ต.วงัชยั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นนายม ม.2 ต.หนองกงุ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่
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616 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นคําบง ม.9 ต.สะอาดเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.12 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

617 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหนองจกิ ม.7 ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่-เขต อ.คอนสาน จ.ชยัภมูิ ทางการเกษตร

618 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นพมิานธาน ีบา้นหัวทุง่นคร ม.14 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นเป็ด - ถนนมลวิรรณ อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

619 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นเป็ด ม.2 ต.บา้นเป็ด-เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ตําบลเมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

620 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 610 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
วดัป่าแกง่นํ้าตอ้น บา้นกดุกวา้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.16 ต.เมอืงเกา่ - ถนนมติรภาพ  ทางการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

621 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหนองโจด ม.8 ต.บา้นเป็ด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เขตเทศบาล ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

622 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้งขา้งละ 1.5 ม.ยาว 1,600,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เคพซลี สายบา้นโนนเรอืง ม.18 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 2200 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นคอ้ - ต.แดงใหญ ่อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

623 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800  ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหนองคะเน เขตเทศบาลเมอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชมุแพ-บา้นสขุสมบรูณ์ ม.13 ต.หนองไทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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624 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 720 ม 1,800,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นมาลา ม.3-บา้นดอนหัน ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ เชือ่ม ทางการเกษตร
เขตอําเภอคอนสาร จ.ชยัภมูิ

625 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หนองบวั ม.5 ต.ชมุแพ-เขตเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เมอืงชมุแพ  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

626 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นมาลา ม.11 - บา้นแห ่ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ชมุแพ - เขตเทศบาลเมอืงชมุแพ ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

627 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นดอน ม.1 ต.โนนอดุม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.ชมุแพ - เขต อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ ทางการเกษตร

628 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 760 ม. 1,800,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหนองสงิห ์ม.5 ต.ไชยสอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.ชมุแพ-บา้นหอย ต.โนนอดุม ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

629 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 760 ม. 1,800,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บ.หนองผอื  ม.7 ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อจ.ขอนแกน่-ถนนลาดยางสาย ทางการเกษตร
บ.อาจสามารถ-อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ

630 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองหนามแทง่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ-ต.ภหูา่น ทางการเกษตร
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

631 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบสาย บ.นอ้ยพรสวรรค ์ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ลกึ 3 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นาหนองทุม่-บ.หนองหนามแทง่ ม.8 ทางการเกษตร
ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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632 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบสาย บ.นาคํานอ้ย ม.3-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หนองทุม่ ม.2 ต.วงัหนิลาด- ทางการเกษตร
บ.วงัหกูวาง  ม.12 ต.หนองไผ ่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

633 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 450 ม. 1,200,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นวงัชยั ม.6 ต.วงัชยั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นนายม ม.2 ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

634 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
โนนเมอืง ม.5 ต.โนนหัน-เขตเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.โนนหัน อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

635 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ขก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
2012 (ชว่งที ่4)บา้นหนองตาไก ้ ทางการเกษตร
ม.5 ต.สชีมพู - บา้นทา่ชา้งนอ้ย ม.2 
ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

636 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายเขา้บา้นบรบิรูณ์ ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่- ทางการเกษตร
ต.นากอก อ.ศรบีญุเรอืงจ.หนองบวัลําภู

637 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นวงัทรายขาว ม.15 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ศรสีขุ เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร
หมายเลข 228 อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

638 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 590 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นหว้ยสานหนัง ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.สชีมพู- ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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639 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนทอ่น ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ดอนดู ่ อ.หนองสองหอ้ง- ทางการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

640 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เปลง่ ม.3 ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่-ทางหลวงแผน่ดนิหมาย ทางการเกษตร
สาย อ.หนองสองหอ้ง-อ.บา้นใหมช่ยั
พจน ์จ.บรุรีัมย ์( ชว่งที ่2 )

641 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นตะกัว่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 820 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ป่า ม.1 ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่-ทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง-อ.บา้นใหมช่ยัพจน์
จ.บรุรีัมย์

642 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว  800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหนองทุม่ ม.5 ต.วงัหนิ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนิลาด ม.5 ต.สาํโรง ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

643 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.  900 ม. 2,400,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บ.หนองกาว ม.2 ต.สาํโรง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชนบทสาย 3024 บ.หนองเม็ก - ทางการเกษตร
บา้นหนองนาด ีอ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่

644 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นดอน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ขา้วโพด ม.8 ต.หันโจด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสาํราญนอ้ย ม.2 ต.โนนธาต ุ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้งจ.ขอนแกน่

645 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บ.ดนิดํา ม.1,7 ต.ดนิดํา-บ.พระบาท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.2 ต.หวา้ทอง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร
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646 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ถนนกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บา้นโพนเพ็ก  ม.7 ต.ภเูวยีง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 550 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นหว้ยชนั ม.7 ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

647 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บ.หนองกงุธนสาร ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองกงุธนสาร -บ.โป่งแดง ม.10 ทางการเกษตร
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

648 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เรยีบจากทางหลวงชนบท สายดอนหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
โคกสงู-บา้นทา่เสีย้ว ม.2 ทางการเกษตร
(ขา้งโรงเรยีนสงเปือย) ต.สงเปือย 
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

649 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 575 ม. 1,200,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หลวงชนบท 4021-บ.หนองโพน ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.กดุขอนแกน่  อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

650 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หลวงชนบท4021-บา้นกดุขอนแกน่ ม.2ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

651 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม. ยาว 650  ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นเรอื  ม.9 ต.บา้นเรอื -บา้นหนองทุม่ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.2 ต.ดนิดํา  อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

652 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
จากทางหลวงชนบทโนนศลิาพัทยา 2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองกงุเซนิ ม.8 ต.หนองกงุเซนิ ทางการเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

653 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,480 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บ.โนนพัฒนา ม.3-บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
กระเดา ม.4-แหลง่ทอ่งเทีย่วพัทยา 2 ทางการเกษตร
ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่
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654 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบ บา้นโคกหนองขาม ม.2- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองดู ่ม.12 ต.ในเมอืง-แหลง่ ทางการเกษตร
ทอ่งเทีย่วอทุยานแหง่ชาตภิเูวยีง
(ถํ้าเกิง้) อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

655 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 950 ม. 2,200,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หลวงชนบทภเูวยีงหนองแก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.บุง่แสง ม.7(ขา้ง อบต.นาชมุแสง) ทางการเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

656 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว  800  ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หนองกงุธนสาร-บา้นพระบาทโนนคณู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.ทุง่ชมพู อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

657 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หลวงชนบทภเูวยีงหนองแก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองลมุพุก ม.8 ต.นาชมุแสง ทางการเกษตร ไปมา
อ.ภเูวยีง  จ.ขอนแกน่

658 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เรยีบจากบ.โคกพัฒนา ม.2 ต.ภเูวยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
 -บา้นใหมส่ขุสนัต ์ม.8 ต.บา้นเรอื ทางการเกษตร ไปมา

659 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นคขูาด ม.2 ต.โคกสงา่ อ.พล- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นกดุรู ม.4 ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย ทางการเกษตร ไปมา
จ.ขอนแกน่

660 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 640 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นชาด ม.1 ต.เมอืงพล - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หนองบวั ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่
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2 - 94

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

661 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหนองเวา้ ม.4 ต.โจดหนองแก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.พล -เขต ต.วงัหนิอ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

662 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหาด ม.10 ต.บา้นเม็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เชือ่มทางหลวงหมายเลข 2187 ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

663 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นยางคํา ม.1,2,13,14 ต.ยางคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.หนองเรอื - บา้นโนนฆอ้ง ม.2,10 ทางการเกษตร
ต.โนนฆอ้ง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

664 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 500 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
จากทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองหอย ม.6 ต.จระเข ้ ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

665 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ภายใน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
โรงเรยีนพูวดัวทิยาคม บา้นโคกสวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.10 ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน ์ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่   

666 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นแกง่ศลิา ม.9 ต.เขือ่นอบุลรัตน ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เชือ่มถนนสายอบุลรัตน-์หนองเรอื ทางการเกษตร
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

667 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นดง ม.3 ต.บา้นดง-บา้นเลา้ ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นาคํา อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

668 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6  ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หว้ยยาง ม.8 ต.ทุง่โป่ง เชือ่มถนนลาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ยางสาย2109 อ.อบุลรัตนจ์.ขอนแกน่ ทางการเกษตร
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669 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6  ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บอ่เหนอื ม.12 ต.บา้นดง- บา้นเลา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.นาคํา อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

670 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000    รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เขตเทศบาล ต.หนองโก-บา้นคําไฮ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.3 ต.หนองโก อ.กระนวน ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

671 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
เรยีบ(เคพซลี)สายบา้นโนนคอม ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.โนนคอม - บา้นนานํ้าซํา ม.5 ทางการเกษตร
ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

672 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
โนนคอม ม.1 ต.โนนคอม-บา้นสวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
โนนสงู ม.3 ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

673 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 600 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ดงสะคร่าน ม.7-แหลง่ทอ่งเทีย่วนํ้าตก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ตาดฟ้า ต.วงัสวาบ อ.ภผูามา่น ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

674 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 570 ม. 1,200,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
พระยนื ม.1 ต.พระยนื-บา้นชาด ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.ขามป้อม อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

675 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นป่าสา่น ม.9-บา้นป่าหมอ้ ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.พระยนื อ.พระยนื-ทางหลวงสาย ทางการเกษตร
บา้นทุม่-มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

676 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นขามป้อม ต.ขามป้อม-บา้นหนองแวทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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677 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นโจดใหญ ่ม.3 ต.บา้นโตน้-เขตตําบทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

678 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย ขก. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
1020 บา้นโสกนาค ม.6 ต.วงัมว่ง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
วงัหนิ ม.7 ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

679 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 670 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหัวขวั ม.1 ต.เปือยนอ้ย - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
วงัหนิ ม.2 ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

680 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นโนนเหลีย่ม ม.4 ต.เปือยนอ้ย- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นวงัมว่ง ม.1,2 ต.วงัมว่ง ทางการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

681 โครงการกอ่สรา้งทอ่ทางขา้ม พรอ้มขดุ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 700 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ลอกหนา้ฝายลําหว้ยโสกโน บ.เกา่คอ้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.3 ต.สระแกว้ - บา้นหว้ยแร่ ม.3 ทางการเกษตร
ต.วงัมว่ง อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่
โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ

682 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 700 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
ผวิเรยีบสายเขา้ บ.ป่าน ม.8 ต.สชีมพู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ - ต.นากอก ทางการเกษตร
อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลําภู

683 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม. ยาว 500 ม. 500,000     รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นหนองยา่งแลน ม.3 ต.นาชมุแสง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
อ.ภเูวยีง  จ.ขอนแกน่ การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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684 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.ทรัพย์ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สมบรูณ์ ม.4 ต.คํามว่ง อ.เขาสวนกวาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
 -ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

685 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 600 ม. 1,200,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
โนนสมบรูณ์  ม.2 ต.โนนสมบรูณ์- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

686 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หนองแวงเรอื ม.7 ต.ดงเมอืงแอม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.เขาสวนกวาง-ต.สะอาด อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

687 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นนาโพธิ ์ ม.7 ต.นางิว้-ต.เขาสวน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
กวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

688 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหนองไฮ ม.3 ต.บา้นหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.โนนศลิา -ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ ่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

689 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
หนองนํ้าขุน่ใต ้ม.9 ต.บา้นหัน อ.โนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ศลิา-บา้นหว้ยเสอืเฒา่ ม.11 ต.ป่าปอ ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

690 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 750 ม. 1,800,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นหว้ยแคน ม.4 ต.บา้นหน้ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นโนนรัง ม.4 ต.โนนแดง ทางการเกษตร
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

691 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นสามหมอ ม.1 และ บา้นโนนทนั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.2 ต.โพธิไ์ชย อ.โคกโพธิไ์ชย- ทางการเกษตร
บา้นกดุหมากเห็บ ต.โนนสะอาด 
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 
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692 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สระแกว้ ม.1 ต.สระแกว้-เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ตําบลเปือยนอ้ย อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

693 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นวงัหวา้ ม.8,11  ต.บา้นแฮด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่ -บา้นวงักงุ อ.โกสมุพสิยั ทางการเกษตร
จ.มหาสารคาม

694 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 850 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นโนนสวรรค ์ม.1 ต.บา้นแฮด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เขตเทศบาลตําบลบา้นแฮด ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด  จ.ขอนแกน่

695 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นวงัหวา้ ม.8,11  ต.บา้นแฮด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนสายบา้นโนนสวรรค ์-บา้นวงักงุ ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

696 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
จากบา้นหนองขาม ม.2 ต.โนนสม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บรูณ์ อ.บา้นแฮด -เขตเทศบาลตําบล ทางการเกษตร
บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

697 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นศลิาทพิย ์ม.13 -บา้นหนิเหบิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.16 ต.พระยนื อ.พระยนืจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร
บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

698 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 950 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นโนนบอ่ ม.12 -บา้นหนองค ูม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.พระยนื อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

699 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นแกน่ประดู ่ม.8-บา้นป่าหมอ้ ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.พระยนื อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 



2 - 99

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

700 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นนาลอ้ม ม.3 ต.พระยนื อ.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

701 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 850 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นป่าหมอ้ ม.6 -บา้นศลิาทพิย ์ม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.พระยนื อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

702 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นบวั ม.1 ต.กดุเคา้ - บา้นสวน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
หมอ่น ม.1 ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครีี ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

703 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม. 1,700,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นแจง้ ม.7 ต.หนองแปน เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม. ดําเนนิโครงการ
ทางหลวงชนบทสาย ขก 4008 ป่าผ ุ- ทางการเกษตร
เหลา่นาด ีอ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

704 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 850 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สวนหมอ่น ม.1 ต.สวนหมอ่น-บา้นบวั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.1 ต.กดุเคา้ อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

705 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 850 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นคําโซ ่ม.6 ต.คําแคน เชือ่มทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หลวงสายหนองสองหอ้ง -คํานอ้ย ทางการเกษตร
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่

706 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 850 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
บา้นโนนงาม ม.2 ต.นางาม - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เหลา่ใหญ ่ม.9 ต.นาขา่ อ.มญัจาครีี ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

707 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 850 ม. 2,000,000  รอ้ยละความสาํเร็จของการ กองชา่ง
สายบา้นโคกกลาง ม.3 ต.คําแมด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนลาดยางสายกระนวน - เชยีงยนื ทางการเกษตร
อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 



2 - 100

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

708 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม. ยาว 3,930 ม.     7,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
Asphaltic concrete สายบา้นโนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
 -บา้นหว้ยทราย ต.โนนทอง การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

709 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม. ยาว 3,000 ม.     5,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
Asphaltic concrete สายบา้นภมูลูเบา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
 -บา้นหนองเขือ่นชา้ง ต.โนนทอง การเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

710 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 850 ม.     2,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโนนสวสัดิ ์ม.7 ต.บรบิรูณ์ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นผานํ้าเทีย่ง ต.ดงลาน อ.สชีมพู การเกษตร
จ.ขอนแกน่

711 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5  ม. ยาว 1650 ม.     3,920,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
สายบา้นโสกเสีย้ว ม.2 ต.หว้ยโจด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้นผักหนาม ม.4 ต.หนองกงุใหญ่ การเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

712 โครงการกอ่สรา้งถนนเคพซลีสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.     4,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
เชือ่มระหวา่ง ต.สาวะถ ีอ.เมอืง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.โคกงาม อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ การเกษตร

713 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,590 ม.     5,400,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
ระหวา่งบา้นโนนตะหนนิ ม.5- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บา้หนองฉันเพล ม.6 ต.หัวทุง่ การเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

714 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.     2,264,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
จากบา้นโนนแต ้ม.10 ต.เพ็กใหญ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
อ.พล-บา้นหนองดู ่ม.9 ต.ลอมคอม การเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 



2 - 101

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของโครงการ

715 โครงการกอ่สรา้ง คสล.บา้นโนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,650 ม.     3,000,000 -รอ้ยละความสาํเร็จของ กองชา่ง
แดงนอ้ย ม.2-เขตชมุชนนานคิม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.โนนศลิา อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ การเกษตร

364,685,000   373,100,000   401,784,000   รวม  715  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 



2 - 102

ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.3  พฒันาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทีไ่ดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการกอ่สรา้งระบบประปา เพือ่ใหร้าษฎรมนีํ้าใชเ้พือ่การ -กอ่สรา้งระบบประปาผวิดนิ 3,161,000  -ราษฎรในหมูบ่า้นมนีํ้าที่
หมูบ่า้นบา้นหนองบัวคํามลู ม.4 อปุโภคบรโิภคอยา่งเพยีงพอ ขนาด 290 ครัวเรอืน สะอาด เพือ่การอปุโภคบรโิภค
ต.คคูํา อ.ซาํสงู  จ.ขอนแกน่

2 โครงการปรับปรงุระบบ เพือ่ใหน้ักเรยีนมนีํ้าใชใ้นการ -ระบบนํ้าประปา นํ้าดืม่ 50,000      50,000       50,000      -รอ้ยละของนักเรยีนทีม่คีวาม
สาธารณูปโภค อปุโภค บรโิภค ไฟฟ้าของโรงเรยีนใชง้าน พงึพอใจการรับบรกิารในระดบั

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดมีาก

3 โครงการผลตินํ้าแรซ่บัสมบรูณ์ เพือ่สง่เสรมิสขุภาพอนามัย -ผลตินํ้าแร่ 20,000      20,000       20,000      -รอ้ยละของนักเรยีนไดด้ืม่นํ้า
และความปลอดภัยของผูเ้รยีน แร ่80%

4 โครงการเสรมิสรา้งระบบ 1.เพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  -จัดวางระบบทอ่นํ้าประปา 410,000 ประชาชนในเขตตําบลบา้นโนน
สาธารณูปโภค ตําบลบา้นโนน ใหแ้กร่าษฎรในตําบลบา้นโนน ชมุชน 1 ระบบ สําหรับใช ้ มนีํ้าใชเ้พือ่การเกษตรและ
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น ใหม้นีํ้าใชเ้พือ่การเกษตรและ ในการเกษตรและอปุโภค อปุโภคบรโิภค
ตําบลบา้นโนน) อปุโภคบรโิภคอยา่งพอเพยีง บรโิภค

2.เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ประกอบอาชพีแกเ่กษตรกร
ตําบลโนน

3,641,000  70,000       70,000      รวม  4  โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 - 103

ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.4  พฒันา และสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

หน่วยงาน
2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการปรับปรงุอาคารสถานขีนสง่ เพือ่จัดระเบยีบการจอดรถภายใน ปรับปรงุอาคารสถานขีนสง่ 325,000     รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่

ผูโ้ดยสารอําเภอชมุแพ สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอชมุแพ ผูโ้ดยสารอําเภอชมุแพตาม ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

แบบของ อบจ.ขอนแกน่ ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

2 โครงการจัดระบบจราจรภายใน เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการให ้ ตดิตัง้และซอ่มแซมเครือ่ง 150,000     รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่

สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร บรกิารของผูป้ระกอบการ หมาย สญัญาณจราจร ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

ป้ายเตอืน ป้ายบังคบั ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

ไฟสอ่งสวา่ง ตเีสน้จราจร

ซอ่งจอดรถ สญัลักษณ์

บนผวิจราจรสถานขีนสง่

ผูโ้ดยสารทัง้ 3 สถานี

3 โครงการปรับปรงุระบบไฟฟ้า เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและความ ตดิตัง้และซอ่มแซมระบบ 1,364,000   รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่

สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอชมุแพ ปลอดภัยภายในสถานขีนสง่ ไฟฟ้าภายในสถานขีนสง่ ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

ผูโ้ดยสาร ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

4 โครงการสง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่ เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชน จัดทําป้ายประชาสมัพันธ์ 230,000     รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองชา่ง

สาธารณะจังหวัดขอนแกน่ หันมาใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ และจัดพมิพแ์ผน่พับแสดง ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

มากขึน้ สง่ผลใหล้ดการเดนิทาง ขอ้มลูแผนทีเ่สน้ทางเดนิรถ ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

ดว้ยรถยนตส์ว่นบคุคล ชว่ยลดการ โดยสารขนาดเล็ก(รถสอง

ปลอ่ยมลพษิและความรอ้น แถว)ในเมอืงขอนแกน่

เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสําเร็จของโครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.4  พฒันา และสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

หน่วยงาน
2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบเป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

5 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความ จัดกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัติ 300,000     รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มอบรม กองกจิการขนสง่

ขบัขีป่ลอดภัยเสรมิสรา้งวนิัยจราจร เขา้ใจเกีย่วกบัวนิัยจราจร และ การภายในสถานขีนสง่

สามารถขบัขีอ่ยา่งปลอดภัย ผูโ้ดยสาร ทัง้ 3 สถานี

6 โครงการปรับปรงุ ทาส ีตเีสน้จราจร เพือ่เกดิความชดัเจนในการบรหิาร สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 100,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่
สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ชอ่งจอดรถ-เดนิรถ และมคีวาม สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

ปลอดภัยภายในสถานขีนสง่ผูโ้ดย ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

สารมากยิง่ขึน้

7 โครงการหอ้งสมดุประชาชนภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 300,000 300,000 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่
สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ขนสง่ผูโ้ดยสารไดร้ับความรูแ้ละ สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

8 โครงการสมัมนาการมสีว่นรว่มใน เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผู ้ จัดกจิกรรมอบรม และ 100,000   100,000    100,000   รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่

การพัฒนาสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ประกอบการ และประชาชนในการ ประชมุเชงิปฏบิัตกิารภาย ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

บรหิารจัดการสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ในสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

ทัง้ 3 สถานี ทัง้ 3 สถานี

9 โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการ พัฒนาประสทิธภิาพบคุลากร 200,000   200,000 200,000 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่
การปฏบิัตงิานและการให ้ ปฏบิัตงิานและการใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี
บรกิารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสาร ทัง้  3 สถานี ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

10 โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพการ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการ พัฒนาประสทิธภิาพ 200,000   200,000    300,000   รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่
ใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการภายใน ปฏบิัตงิานและการใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี
สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสาร ทัง้  3 สถานี ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.4  พฒันา และสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

หน่วยงาน
2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบเป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

11 โครงการเสรมิสรา้งมาตรการ เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภัยภายใน จัดหาวัสด ุอปุกรณ์ และ 100,000   100,000    100,000   รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการขนสง่
ความปลอดภัยภายในสถานี สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารใหก้บัประชาชนตดิตัง้เครือ่งหมายและ ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสาร ผูใ้ชบ้รกิาร สญัญาณจราจร อืน่ ๆ ใน ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร
ทัง้ 3 สถานี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.4  พฒันา และสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

หน่วยงาน
2555 2556 2557 ทีร่ับผดิชอบเป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

2,969,000 1,000,000 1,000,000รวม  11  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.5  พฒันา สง่เสรมิการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการถางป่าและตดัวัชพชื เพือ่ปรับสภาพสองขา้งทาง -จัดการกบัสิง่บดบัง 400,000      400,000     400,000     จํานวนพืน้ทีท่ีด่ําเนนิการ
สองขา้งทางถนนลาดยาง ถนนในความรับผดิชอบใหม้ี ทัศนวสิยัถนนสองขา้งทาง

ภมูทิัศนท์ีเ่หมาะสมในการใชถ้นน ในความดแูลรับผดิชอบ
ของ อบจ.ขอนแกน่ พืน้ที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
200,000 ตร.ม.

2 โครงการป้องกนัและบรรเทา  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแก่ -จัดอบรมอาสาสมัคร 2,800,000  3,000,000  3,000,000  จํานวนผูผ้า่นการอบรม
สาธารณภัยจังหวัดขอนแกน่ เครอืขา่ยอาสาสมัครกูช้พีใน กูช้พีกูภ้ัยใน 26 อําเภอ
2.1 ฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ 26 อําเภอ 2 รุน่ ๆ ละ 100 คน
เครอืขา่ยอาสาสมัครกูช้พีกูภ้ัย  -เพือ่ชว่ยเหลอืบรรเทาความ -แจกจ่ายนํ้าอปุโภค จํานวนราษฎรทีไ่ดร้ับความ
2.2 สนับสนุนนํ้าอปุโภค-บรโิภค เดอืดรอ้นแกร่าษฎรผูป้ระสบ บรโิภคแกร่าษฎรทีป่ระสบ ชว่ยเหลอื
แกร่าษฎรทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ ภัยใน 26 อําเภอ ปัญหาใน 26 อําเภอ
อทุกภัย วาตภัย อัคคภีัย
2.3 ฝึกอบรมป้องกนัและระงับ  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ -จัดอบรม 1 รุน่ 80 คน จํานวนผูผ้า่นการอบรม
อัคคภีัยเบือ้งตน้ ป้องกนัและระงับอัคคภีัย

แกอ่าสาสมัครป้องกนัภัย
2.4 สนับสนุนเครือ่งสบูนํ้าเพือ่  -เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทา -สนับสนุนเครือ่งสบูนํ้า รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ความเดอืดรอ้นแกร่าษฎรที่ แกช่มุชนทีป่ระสบอทุกภัย ผูร้ับบรกิาร

ประสบอทุกภัย ใน 26 อําเภอ

2.5 พัฒนาบอ่บาดาล  -เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทา -ซอ่มแซมและพัฒนา รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ความเดอืดรอ้นของราษฎรที่ บอ่บาดาลในความ ผูร้ับบรกิาร
ประสบปัญหาภัยแลง้ไดม้นีํ้าใช ้ รับผดิชอบ จํานวนไม่
เพือ่การอปุโภคบรโิภคอยา่ง นอ้ยกวา่ 150 บอ่
เพยีงพอ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.5  พฒันา สง่เสรมิการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

3 โครงการเสรมิสรา้งมาตรการ  เพือ่ป้องกนัอบุัตเิหตทุางถนน -ตดิตัง้เครือ่งหมายและ 1,800,000  1,800,000  1,800,000  จํานวนการเกดิอบุัตเิหตุ
ความปลอดภัยทางถนน และอํานวยความสะดวกใน สญัญาณจราจร ป้ายเตอืน จราจรลดลง

การเดนิทางแกผู่ใ้ชร้ถใชถ้นน ป้ายบังคบั ไฟสอ่งสวา่ง
ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ ตเีสน้จราจรและสญัลักษณ์

บนพืน้ถนน
-ตดิตัง้อปุกรณ์อํานวย
ความปลอดภัยอืน่ ๆ
ในถนนในความรับผดิชอบ

4 โครงการคนรุน่ใหมรู่ท้ัน เพือ่เตรยีมบคุลากรและหน่วย -อบรมเชงิปฏบิัตกิารให ้       366,000 เยาวชนและประชาชนใน
สาธารณภัย งานองคก์รใหม้คีวามพรอ้มใน ความรูด้า้นสาธารณภัย จังหวัดขอนแกน่มคีวามรูด้า้น

การระดมสรรพกําลังทางการ -จัดทําบอรด์ประชา การป้องกนัและบรรเทา
แพทย ์และการสาธารณสขุ สมัพันธ์ สาธารณภัย
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้ง -จัดพมิพแ์ผน่พับประชา
การในสภาวะเกดิภัย สมัพันธ์

5 โครงการเตรยีมความพรอ้มรับ 1.เพือ่เตรยีมบคุลากรและหน่วย -อบรมฟื้นฟผููป้ฏบิัตกิาร     3,000,000 -จํานวนผูผ้า่นการฝึกอบรม
สถานการณ์สาธารณภัย งานองคก์รใหม้คีวามพรอ้มใน ฉุกเฉนิเบือ้งตน้สําหรับ -จํานวนหน่วยปฏบิัตกิาร
จ.ขอนแกน่ การระดมสรรพกําลังทางการ พยาบาล เจา้หนา้ทีกู่ช้พี ระดบัจังหวัดทีม่คีวามพรอ้ม
(อดุหนุนโรงพยาบาลขอนแกน่) แพทยแ์ละการสาธารณสขุให ้ ของ อปท.เกา่ และทีข่ ึน้ รับมอืสาธารณภัย

สามารถสนองความตอ้งการใน ทะเบยีนใหม ่จํานวน
สภาวะเกดิภัย 2,000 คน
2.เพือ่ใหม้แีนวทางการดําเนนิ -จัดหาอปุกรณ์รับ
งานดา้นสาธารณภัยทีช่ดัเจน สาธารณภัยสําหรับหน่วย
และสามารถชว่ยเหลอืและ ปฏบิัตกิารระดบัสงูจังหวัด
บรรเทาสาธารณภัยตา่ง ๆได ้ ขอนแกน่ จํานวน 23 หน่วย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ หน่วยละ 1 ชดุ ประกอบดว้ย

3.เพือ่ลดความสญูเสยีทรัพยากร เสือ้กั๊กสะทอ้นแสง ผา้ยาง
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ปพูืน้ขอบทราย เต็นท ์หมวก

และอปุกรณ์การแพทย์
-จัดทําคูม่อืสาธารณภัย
-จัดทําป้ายประชาสมัพันธ์
สติ๊กเกอร ์และแผน่พับ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.5  พฒันา สง่เสรมิการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

6 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร 1.เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิอาสา -อบรมสมาชกิอาสาสมัคร 100,000      รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรม
ตํารวจบา้น (อส.ตร.) อําเภอแวงใหญ่ สมัครตํารวจมคีวามรูค้วาม ตํารวจ ใน 2 ตําบล 23 ไมน่อ้ยกวา่ 80 มคีวามรู ้
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูรแวงใหญ)่ สามารถในการเป็นผูช้ว่ย และ หมูบ่า้น 70 คน ความสามารถในการปฏบิัติ

เป็นกําลังเสรมิเจา้หนา้ทีต่ํารวจ -หลักสตูร 3 วัน 2 คนื งาน
ในการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย
และความปอดภัยระดบัหมูบ่า้น
ตําบล
2.เพือ่เพิม่พนูความรูใ้นการแจง้
ขา่ว หาขา่ว หรอืเป็นแหลง่ขา่ว
ใหก้บัทางราชการของสมาชกิ
อาสาสมัครตํารวจ

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 1.เพือ่แสวงหาความรว่มมอืจาก -ฝึกอบรมอสาสมัคร       200,000 จํานวนผูผ้า่นการฝึกอบรม
ตํารวจบา้น (อส.ตร.) ประจําปี องคก์รภาคประชาชนในการแจง้ ตํารวจบา้นทีย่งัไมผ่า่น รอ้ยละ 80 สามารถนําความ
งบประมาณ 2555 ขา่วสารอาชญากรรม การ การอบรมในพืน้ทีอ่ําเภอ รูท้ีไ่ดร้ับไปใชใ้นการเฝ้า
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูร ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม อบุลรัตน ์รวม 6 ตําบล ระวังและรักษาความสงบ
อบุลรัตน)์ และหยดุยัง้การแพรร่ะบาดของ จํานวน 100 คน 2 วัน เรยีบรอ้ยในชมุชน

ยาเสพตดิ
2.เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพันธ์
ระหวา่งตํารวจกบัประชาชนใหม้ี
ความศรัทธา ความรัก ความ
เขา้ใจอันจะนํามาซึง่ความรว่มมอื
รว่มใจในกจิกรรมตา่ง ๆ 
3.เพือ่จัดตัง้และขยายเครอืขา่ย
องคก์รทีจ่ะทําหนา้ทีใ่นการ
รักษาความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสนิใหก้บัประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.5  พฒันา สง่เสรมิการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

8,666,000  5,200,000  5,200,000  รวม  7  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.6  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการรณรงคป์้องกนัและ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในจังหวัดขอนแกน่ -จัดกจิกรรมรณรงคใ์ห ้ 5,300,000 5,300,000 5,300,000 จํานวนผูเ้กีย่วขอ้งกบัยา
ปราบปรามยาเสพตดิ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ โทษและพษิภัย ความรูส้ ิง่เสพตดิใน 26 เสพตดิลดลง

จากบหุรี ่สรุา และยาเสพตดิ อําเภอ
2.เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตจังหวัด -จัดอบรมใหค้วามรูก้าร
ขอนแกน่ รูจ้ักวธิกีารหลกีเลีย่งจากบหุรี่ ป้องกนัและปราบปรามยา
สรุา และยาเสพตดิและใชเ้วลาวา่งให ้ เสพตดิแกผู่น้ําชมุชน และ
เกดิประโยชนอ์ยา่งเหมาะสมกบัวัย เยาวชนใน 26 อําเภอ
3.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยประชาชนในการ
เฝ้าระวังภัยสิง่เสพตดิในชมุชน และแจง้
เบาะแสแกเ่จา้หนา้ทีห่น่วยงานภาครัฐ

2 โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ 1.เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละเสรมิทักษะ เยาวชน นักเรยีนภายในเขต 2,800,000 2,800,000 2,800,000 เยาวชน นักเรยีนภายในเขต
เยาวชนและประชาชนให ้ ตา่ง ๆ ในการดํารงชวีติใหแ้กเ่ด็กและ จังหวัดขอนแกน่ 2,000 คน จังหวัดขอนแกน่หา่งไกลยา
หา่งไกลยาเสพตดิ เยาวชนนําไปใชใ้นการพัฒนาทักษะชวีติ หา่งไกลยาเสพตดิชว่ยให ้ เสพตดิ ชว่ยใหส้งัคมเขม้

ใหม้ศีกัยภาพ และสามารถสรา้งสรรค์ สงัคมเขม้แข็งเกดิความสงบ แข็งเกดิความสงบสขุใน
และดํารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัชว่งวัย สขุในครัวเรอืนและสงัคม ครัวเรอืนและสงัคม
2.เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรม และจรยิธรรม
เสรมิสมรรถภาพของเด็กและเยาวชนให ้
เป็นผูม้จีติใจทีเ่ขม้แข็ง มรีะเบยีบวนิัย
3.เพือ่เสรมิสรา้งใหเ้ด็กและเยาวชนเรยีน
รูก้ารใชช้วีติและสามารถปรับตวัใหอ้ยู่
รว่มกบับคุคลอืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
4.เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมแกเ่ด็ก
และเยาวชน เพือ่ทีจ่ะไดห้า่งไกลยาเสพ
ตดิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.6  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการปฏบิัตกิารตอ่สูเ้พือ่ 1.เพือ่ใหส้ามารถเอาชนะยาเสพตดิได ้ 1.ผูค้า้/ผูจ้ําหน่ายยาเสพตดิ 1,500,000   -มหีมูบ่า้น/ชมุชนเขม้แข็ง
เอาชนะยาเสพตดิจังหวัด อยา่งยัง่ยนืและมรีะบบเฝ้าระวังปัญหา 2.ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิทัง้ ตน้แบบนํารอ่งมากกวา่
ขอนแกน่ ยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ ตดิซํา้และตดิใหมเ่ขา้สู่ รอ้ยละ 90
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่รณรงคส์รา้งกระแสสงัคม ปลกุจติ กระบวนการบําบัดรักษาให ้
จังหวัดขอนแกน่) สํานกึใหป้ระชาชนทั่วไปเกดิเป็นพลัง ครบถว้น

แผน่ดนิและเขา้รว่มเป็นพลังแผน่ดนิใน 3.ผูน้ํา/แกนนํา/ผูป้ระสาน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ พลังแผน่ดนิมคีวามเขม้แข็ง
3.เพือ่ควบคมุแหลง่แพรร่ะบาดของ และยัง่ยนืในการเอาชนะ
ยาเสพตดิและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ ยาเสพตดิ
มใิหแ้พรร่ะบาดเขา้สูส่ถาบันตา่ง ๆ 4.หมูบ่า้น/ชมุชนมคีวาม
4.เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ เขม้แข็ง มกีลไกเฝ้าระวัง
ครอบครัว หมูบ่า้น ชมุชน และสรา้ง และสามารถรักษาสถานภาพ
ภมูคิุม้กนัใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน นักเรยีน ไมใ่หป้ัญหายาเสพตดิหวน
นักศกึษา ผูใ้ชแ้รงงาน กลับมารนุแรง
5.เพือ่ตดิตาม ชว่ยเหลอืคน้หาผูเ้สพ 5.เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
ผูต้ดิยาเสพตดิ ใหไ้ดร้ับการบําบัดรักษา ขอนแกน่ไดร้ับการพัฒนา
ตามกระบวนการทีเ่หมาะสม ใหส้ามารถ มคีวามเขม้แข็งมภีมูคิุม้กนั
กลับมาใชช้วีติอยา่งปกตสิขุในสงัคม หา่งไกลยาเสพตดิ

4 โครงการอาสาสมัครตอ่ตา้น 1.เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้กป่ระชาชนให ้ -อบรมราษฎรเพือ่ทําหนา้ที่ 100,000      จํานวน อสม.ทีผ่า่นการอบรม
ยาเสพตดิ หา่งไกลจากยาเสพตดิ อสม.ตอ่ตา้นยาเสพตดิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูร 2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการสบืสวนหาขา่ว หลักสตูร 2 วัน รวม 200 คน
ชมุแพ) ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิและ

อาชญากรรม
3.เพือ่สง่เสรมิการรักษาความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยส์นิของตนเองและชมุชน

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 1.เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนักในหนา้ที่ -ราษฎรในเขตอําเภอสชีมพู 200,000      เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ประจําตําบลตอ่ตา้นยาเสพตดิ พลเมอืงทีด่ี 10 ตําบล 115 หมูบ่า้น 300 การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูร 2.เพือ่สง่เสรมิการรักษาความปลอดภัย คน และอาชญากรมในชมุชน
สชีมพ)ู ในชวีติและทรัพยส์นิของตนเองและผูอ้ืน่ -อบรมหลักสตูร 1  วัน 3 รุน่

3.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสบืสวน รุน่ละ 100 คน
หาขา่วในการป้องกนัปราบปรามยา
เสพตดิและอาชญากรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.6  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการชมุชนและมวลชน 1.เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจและทัศนคติ -ฝึกอบรมประชาชนในเขต 100,000      จํานวนผูเ้กีย่วขอ้งกบัสิง่
สมัพันธต์า้นยาเสพตดิ ทีด่ตีอ่กนัระหวา่งเจา้หนา้ทีต่ํารวจกบั อําเภอบา้นไผ ่รวม 500 คน เสพตดิลดลง
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูร ประชาชนในพืน้ที่
บา้นไผ)่ 2.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มาชว่ย

เหลอืสนับสนุนกจิการตํารวจมากยิง่ขึน้

7 โครงการอบรมเยาวชน 1.พือ่แสวงหาความรว่มมอืจากกลุม่ -อบรมกลุม่เยาวชน วัยรุน่        150,000 จํานวนผูเ้กีย่วขอ้งกบัสิง่
ตา้นยาเสพตดิอําเภอเปือยนอ้ย เยาวชนและวัยรุน่ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน หมูบ่า้นละ 2-3 คน รวม เสพตดิลดลง
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูร การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 70 คน3  วัน
เปือยนอ้ย) การทะเลาะบาะแวง้กนัของกลุม่วัยรุน่

2.เพือ่ลดปัญหาความขดัแยง้ของกลุม่
วัยรุน่ในพืน้ที่

8 โครงการแขง่ขนักฬีา "ตํารวจ 1.เพือ่รณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ -จัดการแขง่ขนักฬีาสถานี 1,600,000   บคุลากรทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
ขอนแกน่" ตา้นภัยยาเสพตดิ 2.เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหข้า้ราชการ ตํารวจในสงักดั จาก 26 อําเภอ การแขง่ขนักฬีารอ้ยละ 80
ครัง้ที ่5 ประจําปี 2555 บคุลากรในหน่วยงานมคีวามตืน่ตวัในการ และจากหน่วยงานตํารวจใน มสีขุภาพรา่งกายและจติใจ
(อดุหนุนตํารวจภธูรจังหวัด ออกกําลังกายและเลน่กฬีาหา่งไกล พืน้ทีจ่ังหวัดขอนแกน่ รวม ทีด่ ีมคีวามตืน่ตวัในการ
ขอนแกน่) ยาเสพตดิ 32 ทมี ออกกําลังใจและเลน่กฬีา

3.เพือ่เพิม่ประสทิธภาพในการปฏบิัติ หา่งไกลยาเสพตดิ
งานและเชือ่มความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่ง
หน่วยงาน

9 โครงการฝึกอบรมผูน้ําชมุชน 1.เพือ่ควบคมุการขยายตวัของยา -จัดฝึกอบรมผูน้ําชมุชน        200,000 ผูน้ําชมุชนทีผ่า่นการฝึก
ตา้นภัยยาเสพตดิ เสพตดิและอาชญากรรมทั่วไป ในเขตอําเภอโคกโพธิไ์ชย อบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจับกมุคดี หมูบ่า้น/ชมุชนละ 1-2 คน มคีวามรูค้วามสามารถใน
อําเภอโคกโพธิไ์ชย) ความผดิประเภททีป่ระชาชนเป็นผู ้ รวม 160 คน 2 รุน่ๆละ 4 วัน การถา่ยทอดความรูเ้รือ่ง

เสยีหายและความผดิทีร่ัฐเป็นผูเ้สยีหาย ยาเสพตดิแกเ่ยาวชนและ
3.เพือ่สรา้งความรว่มมอืจากประชาชน ประชาชนในชมุชน
ในทอ้งถิน่ในการผนกึกําลังรว่มมอื
กบัตํารวจตอ่ตา้นและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 - 112

ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.6  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

10 โครงการอบรมเยาวชนตา้น 1.เพือ่สนับสนุนใหเ้ยาวชนมสีว่นรว่มกบั  -จัดอบรมแกนนําเยาวชน        150,000 จํานวนเยาวชนทีผ่า่นการ
ยาเสพตดิ เจา้หนา้ทีข่องรัฐในการป้องกนัและแกไ้ข 1 รุน่ 5 วัน รวม 100 คน อบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูร ปัญหายาเสพตดิใหล้ดลงและหมดไปใน สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้ับไป
ชนบท) ทีส่ดุ ถา่ยทอดใหก้บัเยาวชนและ

2.เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มขององคก์ร ประชาชนทั่วไปไมน่อ้ย
ชมุชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและ
ปัญหาอาชญากรรมปัญหาอืน่ๆ 
3.เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองเยาวชน
ประชาชนและความสงบสขุของหมูบ่า้น
ชมุชน

11 โครงการฝึกอบรมอาสา 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามี  -จัดอบรมประชาชนในพืน้ที่        100,000 จํานวนผูผ้า่นการอบรม
สมัครตํารวจชมุชนป้องกนั สว่นรว่ในการพทิักษ์ชวีติและทรัพยส์นิ อําเภอหนองสองหอ้ง รวม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
ปราบปรามยาเสพตดิ ของตนเองและประชาชนในชมุชน 137 หมูบ่า้น 1 รุน่ ๆ ละ 3 วัน สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ป
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธุร รวมถงึมสีว่นรว่มในการป้องกนัปราบ รวม 137 คน ใชใ้นการถา่ยทอดแก่
หนองสองหอ้ง) ปรามยาเสพตดิใหย้ัง่ยนืถาวร เยาวชนและประชาชน

2.เพือ่ใหป้ระชาชนทราบถงึสทิธแิละ
หนา้ทีท่ีม่ตีอ่บา้นเมอืง มคีวามจงรักภักดี
ตอ่สถาบันชาต ิศาสนา และพระมหา
กษัตรยิ์
3.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการหาขา่ว
และป้องกนัอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ใน
ชมุชน

12 โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 1.เพือ่สกดักัน้ปัญหาทะเลาะววิาทของ  -จัดอบรมกลุม่วัยรุน่ทีเ่คยมี        150,000 ปัญหาการทะเลาวะววิาท
วัยรุน่ กลุม่วัยรุน่มใิหข้ยายตวัจนกลายเป็น พฤตกิรรมทะเลาะววิาทหรอื ในกลุม่วัยรุน่ลดลง
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง กระแสการเลยีนแบบพฤตกิรรม กลุม่ทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่งทีจ่ะ
อําเภอแวงใหญ)่ 2.เพือ่สรา้งความรัก ความสามัคคขีองคน ถกูชกัจูงหมูบ่า้นละ 4 คน

ในชาติ รวม 52 หมูบ่า้น จํานวน 208
3.เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุม่วัยรุน่มทีัศนคตทิี่ คน หลักสตูร 3 วัน 1 คนื
ถกูตอ้งและรับผดิชอบตอ่สงัคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 - 113

ยุทธศาสตรท์ ี ่2  การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
แนวทางการพฒันาที ่2.6  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

12,350,000 8,100,000   8,100,000   รวม  12  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารออกแบบ การผลติ การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการพัฒนาศกัยภาพกลุม่อาชพี  -เพือ่พัฒนาศกัยภาพกลุม่ -กลุม่อาชพีในจังหวัด 500,000     500,000     500,000          -กลุม่อาชพีมคีวามเขม้แข็ง
อาชพีใหม้ขีดีความสามารถ ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ และมรีายไดจ้ากการจําหน่าย
ในการบรหิารกลุม่และแขง่ขนั 50 กลุม่ ใน 26 อําเภอ ผลติภัณฑเ์พิม่ขึน้
ในตลาดได ้

2 โครงการจัดศกึษาดงูานนวัตกรรม 1.เพือ่นําความรูไ้ปปรับปรงุและ -พัฒนาผลติภัณฑช์มุชน 100,000     200,000     200,000          ผลติภัณฑช์มุชนไดร้ับการ
สนิคา้ชมุชน เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ พัฒนาสนิคา้ดา้นการทอ่งเทีย่ว ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ยอมรับ
อยา่งครบวงจร ในพืน้ที่ -เพิม่มลูคา่สนิคา้ชมุชน

2.เพือ่ศกึษาและพัฒนา ไดอ้ยา่งครบวงจร
ผลติภัณฑช์มุชน

3 โครงการเพิม่ศกัยภาพการพัฒนา 1.เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รสตรใีน -จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 2,900,000   -คณะกรรมการพัฒนาสตรี
กลุม่สตรจีังหวัดขอนแกน่ ทกุระดบัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตําบลมทีนุในการประกอบ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน และพรอ้มใจนอ้มนําหลักการ จังหวัดขอนแกน่ 1 วัน รวม อาชพีรอ้ยละ 100
จังหวัดขอนแกน่) "ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง" 105 คน และทัศนศกึษา -กลุม่อาชพีสตรมีรีายได ้

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดงูานนอกพืน้ทีจ่ังหวัด เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10
มาใชใ้นการดํารงชวีติกบัตนเอง ขอนแกน่ 2 คนื 3 วัน
ครอบครัวและชมุชนอยา่ง -สนับสนุนงบประมาณ
พอเพยีงและมคีวามสขุ สง่เสรมิอาชพีแกค่ณะกรรมการ
2.เพือ่สง่เสรมิใหแ้กนนําของ พัฒนาสตรตีําบบ 198 ตําบล
องคก์ารสตรใีนทกุระดบั -จัดแสดงและจําหน่าย
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ ผลติภัณฑก์ลุม่อาชพีสตรี
เอกชนและภาคพีัฒนาในการ 1 ครัง้ 7 วัน ภายในจังหวัด
สนับสนุนชว่ยเหลอืการพัฒนา ขอนแกน่
สตรใีหม้คีวามเขม้แข็งสามารถ
พึง่ตนเองได ้
3.เพือ่ใหค้ณะกรรมการพัฒนา
สตรตีําบล (กพสต.)ไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณนําไป
ประกอบอาชพีเพือ่เพิม่รายได ้

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร ต ัง้แตก่ารออกแบบ การผลติ การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

3 โครงการเพิม่ศกัยภาพการพัฒนา และกลุม่อาชพีสตรไีดร้ับโอกาส
กลุม่สตรจีังหวัดขอนแกน่ ดา้นการตลาดในการแสดงและ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน จําหน่ายผลติภัณฑ์
จังหวัดขอนแกน่) (ตอ่)

3,500,000   700,000     700,000          รวม   3   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



 3 - 3

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.2  พฒันาสง่เสรมิ และสนบัสนุนการทําการเกษตรทีย่ ัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบ่า้น 1.เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง -สรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ 900,000      1,000,000    1,500,000    จํานวนหมูบ่า้นเศรษฐกจิ
เศรษฐกจิพอเพยีง แกช่มุชนในการดําเนนิชวีติ ในหมูบ่า้นนํารอ่งเศรษฐกจิ พอเพยีงทีเ่พิม่ขึน้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยีง ไมน่อ้ยกวา่
พอเพยีง 4 ศนูย์
2.เพือ่ขยายผลหมูบ่า้น -พัฒนาใหเ้ป็นหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีงในจังหวัด เศรษฐพอเพยีงใน 2 อําเภอ
ขอนแกน่ อําเภอละ 1 หมูบ่า้น
3.เพือ่สรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้น

 เศรษฐกจิพอเพยีงในจังหวัด

2 โครงการสง่เสรมิการประกอบ เพือ่สง่เสรมิเกษตรกรในการ - ขดุบอ่นํ้าประจําไรน่า    30,000,000     30,000,000    30,000,000 ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้
อาชพีแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบอาชพีตามแนวทาง ใหก้บัเกษตรกร จํานวน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 250 บอ่
- อบรมใหค้วามรูก้าร
ประกอบอาชพีตามหลัก

. ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
 - ศกึษาดงูานตวัแบบ

ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง
-กลุม่เป้าหมายเกษตรกร
และประชาชนในจังหวัด
ไมน่อ้ยกวา่ 10,000 คน

3 โครงการกอ่สรา้งทอ่สง่นํ้า บา้น  -เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ ขนาดทอ่เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 810,000 จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
หนองบัว ม.5 ต.ชมุแพ-สระหนอง การเกษตรอยา่งเพยีงพอ 0.60 ม. ยาว 400 ม. ประโยชน์
บัว อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

4 โครงการกอ่สรา้งระบบกระจายนํ้า  -เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ เจาะบอ่บาดาลขนาดเสน้ 570,000      จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
แบบทอ่เพือ่การเกษตรบา้นโคก การเกษตรอยา่งเพยีงพอ ผา่ศนูยก์ลาง 6 นิว้ พรอ้ม ประโยชน์
งาม ม.3 ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ วางทอ่ขนาดเสน้ผา่ศนูย์
จ.ขอนแกน่ กลาง 3 นิว้ ยาว 750 ม.

พรอ้มจุดจ่ายนํ้า 8 จุด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.2  พฒันาสง่เสรมิ และสนบัสนุนการทําการเกษตรทีย่ ัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

5 โครงการกอ่สรา้งสถานสีบูนํ้า  -เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ ตดิตัง้เครือ่งสบูนํ้าแบบ 1,371,000    จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
ลําหว้ยอสีานเขยีว บา้นดอน การเกษตรอยา่งเพยีงพอ หอยโขง่ ขนาด 22Kw. ประโยชน์
ตะแบง ม.8 ต.ตะกัว่ป่า พรอ้มอปุกรณ์สบูและสง่
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ และวางทอ่สง่นํ้า  PVC.Dir

ขนาด 8  นิว้ ยาว 700 ม.

6 โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพการ 1.เพือ่ถา่ยทอดความรูก้ารทํา -จัดอบรมเกษตรกรใน 1,000,000 จํานวนกองทนุปุ๋ ยประจํา
ผลติการเกษตร อําเภอหนองเรอื เกษตรอนิทรยีแ์กเ่กษตรกร พืน้ทีน่ํารอ่ง 149 หมูบ่า้น หมูบ่า้นไมน่อ้ยกวา่ 149
(อดุหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ 2.เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปรับ 10 ตําบล 5 รุน่ ๆละ 842 หมูบ่า้น
หนองเรอื) เปลีย่นแนวคดิการเกษตรแบบ คน รวม 4,210 คน

ทฤษฎใีหมท่ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่ -จัดตัง้กลุม่กองทนุปุ๋ ย
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ หมนุเวยีนประจําหมูบ่า้น 
นํารอ่งไดใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีค์ณุภาพ -สนับสนุนปัจจัยการ
ด ีราคาถกูในการเพิม่ผลผลติ เกษตรและกลุม่กองทนุปุ๋ ย

7 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง 1.เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตหิมูบ่า้น -จัดการประกวดหมูบ่า้น 100,000 ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง " เศรษฐกจิพอเพยีง "อยูเ่ย็น เศรษฐกจิพอเพยีง "อยูเ่ย็น พอเพยีงของจังหวัดเพิม่ขึน้
อยูเ่ย็น เป็นสขุ" ดเีดน่ระดบัจังหวัด เป็นสขุ" ทีม่ผีลงานดเีดน่ เป็นสขุ" 2 ระดบั ไมน่อ้ยกวา่ 3 แหง่
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน ประจําปี 2555 (1) ระดบัอําเภอ รวม
จังหวัดขอนแกน่) 2.เพือ่จัดการความรูแ้ละพัฒนา 26 อําเภอๆละ 1 หมูบ่า้น

เครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นกระบวนการ (2) ระดบัจังหวัด คดัเลอืก
บรหิารจัดการชมุชน จากระดบัอําเภอ รวม
3.เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความ 3 หมูบ่า้น
เขม้แข็งของหมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง

8 โครงการสง่เสรมิอาชพีกลุม่ 1.เพือ่สง่เสรมิการรวมกลุม่ -อบรมใหค้วามรูด้า้นอาชพี 50,000 จํานวนเกษตรกรทีเ่ขา้รับ
เกษตรกร เกษตรกรใหม้ศีกัยภาพในการ แกก่ลุม่เกษตรกร ไมน่อ้ย การอบรม
(อดุหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ บรหิารจัดการดา้นการเกษตร กวา่ 100 ราย
โนนศลิา) 2.เพือ่สนับสนุนสง่เสรมิให ้

เกษตรกรมคีวามเขม้แข็งและ
พงึพาตนเองไดต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



 3 - 5

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.2  พฒันาสง่เสรมิ และสนบัสนุนการทําการเกษตรทีย่ ัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

9 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,900 ม.         500,000      1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร สายบา้นหนองไฮ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา-เขตตําบล ทางการเกษตร
หนองนํ้าใส อ.บา้นไผ ่
จ.ขอนแกน่

10 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,450 ม.       1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร สายบา้นนาจาน ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตร ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองแปน-เขต ต.โพนเพ็ก ทางการเกษตร ลกูรัง 3,136 ลบ.ม.
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

11 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
การเกษตร สายบา้นหนิแตก ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.นางาม-เชือ่มทางหลวงสาย ทางการเกษตร
นางาม-หนองสองหอ้ง อ.มัญจาครีี
จ.ขอนแกน่

12 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพกองทนุ  -เพือ่ถา่ยทอดความรูก้ารทํา -จัดฝึกอบรมและสนับสนุน 1,300,000 เกษตรกรมคีวามรูว้ธิทีําและ
ปุ๋ ยอําเภอมัญจาครีี เกษตรอนิทรยีแ์กเ่กษตรกร วัสดแุกเ่กษตรกรหมูบ่า้น ผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชเ้องไม่

 -เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปรับ นํารอ่งหมูบ่า้นละ 20 คน นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70
เปลีย่นแนวคดิการเกษตรแบบ รวม 10 หมูบ่า้น
ทฤษฎใีหมท่ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

13 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพกองทนุ  -เพือ่ถา่ยทอดความรูก้ารทํา -จัดฝึกอบรมและสนับสนุน 1,000,000 เกษตรกรมคีวามรูว้ธิทีําและ
ปุ๋ ยอําเภอโคกโพธิไ์ชย เกษตรอนิทรยีแ์กเ่กษตรกร วัสดแุกเ่กษตรกรหมูบ่า้น ผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชเ้องไม่

 -เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปรับ นํารอ่งหมูบ่า้นละ 20 คน นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70
เปลีย่นแนวคดิการเกษตรแบบ รวม 10 หมูบ่า้น
ทฤษฎใีหมท่ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

14 โครงการสง่เสรมิการผลติพชืผัก  -เพือ่สง่เสรมิการทําเกษตร -จัดอบรมใหค้วามรูก้าร 500,000 -รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรม
ปลอดภัยจากสารพษิ ปลอดภัย ทําปุ๋ ยชวีภาพแกเ่กษตรกร ทีน่ําความรูไ้ปใชป้ระกอบ

 -เพือ่เพิม่รายไดก้บัเกษตรกร -สนับสนุนวัสดกุารทําปุ๋ ย อาชพี
ชวีภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.2  พฒันาสง่เสรมิ และสนบัสนุนการทําการเกษตรทีย่ ัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

34,801,000  34,800,000   34,500,000  รวม    14    โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการสง่เสรมิการใชภ้มูปิัญญา 1.เพือ่อนุรักษ์ความรูจ้ากภมูปิัญญา -กลุม่ตวัแทนจากเขต 700,000    700,000    700,000    รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรมทีน่ํา
ไทยโดยใชส้มนุไพรไทย ไทยทีไ่ดส้ัง่สมกนัมานานไมใ่ห ้ อําเภอในจังหวัดขอนแกน่ ความรูไ้ปประกอบอาชพี

เสือ่มสลายไปและสามารถนํามา เขา้รับฝึกอบรมรวมทัง้ภาค
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ ทฤษฎแีละภาคปฏบิัติ
สขุภาพ จํานวน 360 คน 
2.เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารนําสมนุ
ไพรไทยทีม่คีณุคา่มาใชเ้กดิเกดิ
ประโยชนแ์ละสรา้งรายไดใ้หก้บั
ประชาชนในทอ้งถิน่
3.เพือ่เป็นการสง่เสรมิอาชพีให ้
กบัประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถ
ผลติสนิคา้โดยใชว้ัตถดุบิใน
ทอ้งถิน่อยา่งคุม้คา่

2 โครงการจา้งนักเรยีน นักศกึษา 1.เพือ่ใหน้ักเรยีน นักศกึษา -จา้งนักเรยีน นักศกึษา 600,000    600,000 600,000 นักเรยีน นักศกึษามรีายได ้
ทํางานชว่งปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น ทํางานชว่งปิดภาคฤดรูอ้น ทํางานชว่งปิดภาคเรยีน ในชว่งปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น

เพือ่แกไ้ขปัญหาสงัคมและ ฤดรูอ้น จํานวน 100 คน รอ้ยละ 80 
ความยากจน
2.สง่เสรมิการเรยีนรูร้ะบบและ
ขัน้ตอนการปฏบิัตริาชการของ
อบจ.ขก.

3 โครงการสนับสนุนชว่ยเหลอืเด็ก/สตร ี 1. เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุคีวามรูแ้ละ -ผูส้งูอายทุีเ่ป็นแกนนํา/ 2,000,000 2,500,000 2,500,000 รอ้ยละของเด็ก เยาวชน สตรี
เยาวชน คนชรา ผูด้อ้ยโอกาสและ นําแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัสมดลุ ผูส้งูอาย ุชมรมเครอืขา่ย คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และ
คนพกิาร อริยิาบทไปปรับชใีนชวีติ สาขาสภาผูส้งูอายฯุ และ ผูส้งูอายทุีไ่ดร้ับการชว่ยเหลอื

ประจําวัน ผูส้งูอายใุนชมุชน จาก 26 ดแูล
2. เพือ่รวบรวมขอ้คดิเห็น อําเภอในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
ขอ้เสนอแนะการพัฒนาคณุภาพ ขอนแกน่ จํานวน 700 คน
ชวีติผูส้งูอายจุากผูส้งูอายทุีเ่ขา้ -เด็ก สตร ีคนชรา และ
อบรม ผูด้อ้ยโอกาสในจังหวัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.3  พฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการประกอบอาชพีแกป่ระชาชน และผูด้อ้ยโอกาส

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.3  พฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการประกอบอาชพีแกป่ระชาชน และผูด้อ้ยโอกาส

3 โครงการสนับสนุนชว่ยเหลอืเด็ก/สตร ี 3. เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพีให ้ ขอนแกน่ ทัง้ 26 อําเภอ
เยาวชน คนชรา ผูด้อ้ยโอกาสและ แกผู่พ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส -ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส
คนพกิาร (ตอ่) 4. เพือ่พัฒนาศกัยภาพการเรยีน ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด

รูข้องเด็กและเยาวชน ขอนแกน่ จํานวน 45 คน
5. เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพีให ้
แกผู่พ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส
จว.ขก.
6. มคีวามรู ้ทักษะในการนวด
แผนไทย สามารถนําไปประกอบ
อาชพีเลีย้งตวัเองและครอบครัว
พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนืไม่
เป็นภาระตอ่ผูอ้ืน่และสงัคม
7.เพือ่ลดปัญหาการครองชพีให ้
แกผู่พ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส
จว.ขก.

4 โครงการกอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บั เพือ่สรา้งบา้นทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บั กอ่สรา้งบา้นพักใหผู้ด้อ้ย 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละความพงึพอใจของผู ้
ผูด้อ้ยโอกาส ประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้ โอกาส ผูย้ากไร ้และผูย้าก ไดร้ับการชว่ยเหลอื

และผูย้ากจน เพือ่ถวายเป็น จนในจังหวัดขอนแกน่ 
พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จ จํานวน 1 หลัง 
พระเจา้อยูห่ัวในวโรกาสทรง
เฉลมิพระชนมพรรษา 84 
พรรษา  5 ธนัวาคม 2554

5 โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูท้างดา้น 1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถทํางาน 1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถทํางาน 25,000       40,000      60,000      นักเรยีน  รอ้ยละ  80  สามารถ
อาชพี ตามลําดับขัน้ตอนและผลงานมี ตามลําดับขัน้ตอนและผลงานมี ดําเนนิการตามแนวทางทีก่ําหนด

ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ
2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนขยัน อดทนละเอยีด 2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนขยัน อดทน
รอบคอบในการทํางาน  พัฒนางาน รอบคอบในการทํางาน  
สามารถทํางานอยา่งมคีวามสขุ สามารถทํางานอยา่งมี
และภมูใิจในผลงานของตนเอง และภมูใิจในผลงานของ
3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถทํางาน 3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
เป็นทมี เป็นทมี
4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่ 4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ ี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.3  พฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการประกอบอาชพีแกป่ระชาชน และผูด้อ้ยโอกาส

อาชพีสจุรติ ตอ่อาชพีสจุรติ
6 โครงการฝึกอาชพีนวดแผนไทย 1.สรา้งงาน สรา้งอาชพีใหผู้ด้อ้ย -จัดฝึกอบรมนวดแผนไทย 200,000    250,000    250,000    รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรม

แกผู่ด้อ้ยโอกาส โอกาสจังหวัดขอนแกน่ ไดม้คีวาม แกผู่ด้อ้ยโอกาส รวม 1 มรีายไดเ้พิม่ขึน้
รู ้ทักษาะในการนวดแผนไทย รุน่ ๆ ละ 50 คน 5 วัน
สามารถนําไปประกอบอาชพี
เลีย้งตนเอง และครอบครัวพึง่พา
ตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื ไมเ่ป็น
ภาระตอ่ผูอ้ืน่และสงัคม
2.เพือ่ลดปัญหาการครองชพีให ้
แกผู่ด้อ้ยโอกาสและครอบครัว

7 โครงการจัดอบรมอาชพีแกค่นพกิาร เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพีใหค้น อบรมผูพ้กิารทางรา่งกาย       200,000       300,000       300,000 ผูผ้า่นการอบรมสามารถนําความ
พกิารทางรา่งกาย พกิารทางรา่งกายในจังหวัดขอน จํานวน 2 รุน่ ๆ ละ 5 วัน รูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้

แกน่ ไดม้คีวามรู ้มทีักษะในการ จํานวน 60 คน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 
ประกอบอาชพีเลีย้งตนเองและ
ครอบครัวพึง่พาตนเองไดอ้ยา่ง
ยัง่ยนืไมเ่ป็นภาระตอ่ผูอ้ืน่และ
สงัคม

8 โครงการจัดอบรมอาชพีแกค่นพกิาร  -เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพีใหค้น อบรมผูพ้กิารทางสายตา       500,000     1,000,000     1,000,000 ผูผ้า่นการอบรมสามารถนําความ
ตาบอด ตาบอดในจังหวัดขอนแกน่ จํานวน 5 รุน่ ๆ ละ 5 วัน รูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้

ไดม้คีวามรู ้มทีักษะในการ จํานวน 75 คน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 
ประกอบอาชพีเลีย้งตนเองและ
ครอบครัวพึง่พาตนเองไดอ้ยา่ง
ยัง่ยนืไมเ่ป็นภาระตอ่ผูอ้ืน่และ
และสงัคม
 -เพือ่ฟื้นฟสูมรรถภาพของคนตา
บอดใหช้ว่ยเหลอืตนเองได ้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.3  พฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการประกอบอาชพีแกป่ระชาชน และผูด้อ้ยโอกาส

9 โครงการฝึกอาชพีเศรษฐกจิ  -เพือ่ใหผู้พ้กิารไดม้ทีักษะใน  -ฝึกอบรมหลักการ       200,000       300,000       600,000 ผูผ้า่นการอบรมสามารถนําความ
พอเพยีงใหแ้กผู่พ้กิาร การประกอบอาชพีตามแนวปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีงแก่ รูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้

เศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถ ผูพ้กิาร จํานวน 300 คน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 
ดํารงชวีติโดยพึง่พาตนเองได ้
อยา่งยัง่ยนืไมเ่ป็นภาระตอ่ผูอ้ืน่
และสงัคม

10 โครงการจัดงานโลกสตัวเ์ลีย้งอสีาน 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนรักและ -จัดการประกวดสนุัข 150,000    จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ประจําปี 2555 เอาใจใสต่อ่สตัวเ์ลีย้งมากขึน้ แขง่ขนัสนุัขสายพันธุ ์ความ การประกวดสนุัข
(อดุหนุนมหาวทิยาลัยขอนแกน่) 2.เพือ่ใหค้วามรูใ้นดา้นการเลีย้ง สามารถพเิศษและสวยงาม

สตัวท์ีถ่กูตอ้งตามหลักวชิาการ -คลกินกิสขุภาพสตัว ์ให ้
3.เพือ่เพิม่ทางเลอืกสรา้งแรง บรกิารฉีควัคซนีและตรวจ
จูงใจในการประกอบอาชพีให ้ สขุภาพสตัวเ์ลีย้งเบือ้งตน้
กบัประชาชน

11 โครงการสง่เสรมิอาชพี กศน.ตาม 1.เพือ่ฝึกอบรม ถา่ยทอดความรู ้ -จัดอบรมอาชพี 108 อาชพี 50,000       รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรมที่
โครงการ 108 อาชพี ในการประกอบอาชพีใหก้บั ตามทีน่ักศกึษาตอ้งการ นําความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี
(อดุหนุนศนูยก์ารศกึษานอกระบบ นักศกึษาเพือ่นําไปสรา้งงาน เป้าหมาย 200 คน ใน
และการศกึษาตามอัธยาศยัอําเภอ สรา้งรายไดใ้หก้บันักศกึษาและ 5 ตําบล
แวงใหญ)่ ครอบครัว

2.เพือ่แกไ้ขปัญหาการวา่งงาน
เมือ่สําเร็จการศกึษา
3.เพือ่สง่เสรมิอาชพีใหเ้กดิความ
ตอ่เนือ่งและยัง่ยนืในชมุชน

12 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพเด็กพกิาร 1.เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้ด็ก -จัดอบรมอาชพีแกเ่ด็ก 50,000 จํานวนเด็กพกิารทีไ่ดร้ับการฝึก
(อดุหนุนศนูยฟ์ื้นฟอูาชพีคนพกิาร พกิารมอีาชพีตามศกัยภาพของ พกิารตามความถนัดไม่ อาชพี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 มี
ขอนแกน่) ตนเอง นอ้ยกวา่ 120 คน อาชพีและมรีายไดจ้ากการ

2.เพือ่ใหเ้ด็กพกิารมอีาชพีตาม ประกอบอาชพี
ความถนัดและมรีายได ้
3.เพือ่ใหเ้ด็กพกิารสามารถดแูล
ชว้ยเหลอืตนเองและอยูใ่นสงัคม
ไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่3.3  พฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการประกอบอาชพีแกป่ระชาชน และผูด้อ้ยโอกาส

13 โครงการศกึษาดงูานและสง่เสรมิ 1.เพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการ -ผลติภัณฑช์มุชนไดร้ับ 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ
การเรยีนรูด้า้นการทอ่งเทีย่วควบคู่ ทอ่งเทีย่วตามหลักวชิาการ การพัฒนาและจัดจําหน่าย
ไปกบัการพัฒนาอาชพีชมุชน 2.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนา เป็นทีต่อ้งการของตลาด

อาชพีใหแ้กช่มุชนและผูด้อ้ย 80%
โอกาส
3.เพือ่พัฒนาผลติภัณฑช์มุชน

14 โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้  -เพือ่สง่เสรมิการประกอบอาชพี อบรมสง่เสรมิอาชพีระยะสัน้ 2,000,000 4,000,000 รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรมที่
ระยะสัน้แกป่ระชาชนทีส่นใจ อยา่งนอ้ย 5 หลักสตูร นําความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี
ตามศกัยภาพและความตอ้งการ แกป่ระชาชนใน 26 อําเภอ
 -เพือ่สรา้งอาชพีแกป่ระชาชน ไมน่อ้ยกวา่ 3,000 ราย
ทีว่า่งงานใหม้รีายได ้ 1.1 การเพาะเห็ด

1.2 การปลกูผัก
1.3 การทําปุ๋ ยชวีภาพ
1.4 การเลีย้งปลา
1.5 การเลีย้งไกพ่ืน้เมอืง
1.6 การเลีย้งโคเนือ้

4,975,000    8,990,000    11,310,000  รวม   14  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัดขอนแกน่
1.1 จัดสรา้งศนูยเ์รยีนรูแ้ละบรกิาร  -เพือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูแหลง่ -จัดสรา้งศนูยเ์รยีนรู ้ 300,000      1,000,000  1,000,000   มอีาคารและสถานทีเ่พือ่
ชมุชนในแหลง่ทอ่งเทีย่วผสาน ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ บรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว นําเสนอขอ้มลูแหลง่ทอ่ง
ไปกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  -เพือ่เป็นศนูยก์ลางเผยแพร่ -เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม เทีย่วในพืน้ที่
พอเพยีง ความรูด้า้นการทอ่งเทีย่ว ของชมุชนในการนําเสนอ

 -เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของ ขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่ว
ชมุชนในการนําเสนอขอ้มลู
ขา่วสารดา้นการทอ่งเทีย่วใน
พืน้ทีข่องตนเองผสานกบัหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1.2 กอ่สรา้ง และปรับปรงุแหลง่  -จัดสรา้งอาคารอัฒจันทรจ์ัด -พัฒนา ฟื้นฟ ูและจัดสิง่ 1,000,000   5,000,000  5,000,000   มอีาคาร สถานที ่เพือ่
ทอ่งเทีย่วหมูบ่า้นงจูงอางแหง่ แสดงกจิกรรมสง่เสรมิการ อํานวยความสะดวกใน รองรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่
ประเทศไทย บา้นโคกสงา่ ทอ่งเทีย่ว แหลง่ทอ่งเทีย่วหมูบ่า้นงู ขึน้รอ้ยละ 60
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่  -จัดภมูทิัศนร์อบบรเิวณ จงอาง แหง่ประเทศไทย

 -จัดสรา้งศนูยเ์รยีนรู ้ เพิม่ขึน้ 80%
 -สรา้งลานจอดรถยนต์

1.3 จัดทําสือ่ประชาสมัพันธ์ 1.เพือ่สง่เสรมิการตลาดดา้นการ - สนับสนุน จัดทําแผน่พับ 100,000      500,000     500,000     ประชาชนรับขอ้มลู
แหลง่ทอ่งเทีย่วจังหวัดขอนแกน่ ทอ่งเทีย่วโดยชมุชน ประชาสมัพันธ ์หนังสอื ประชาสมัพันธเ์กีย่วกบั

2.เพือ่ประชาสมัพันธแ์หลง่ แนะนําแหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่ทอ่งเทีย่ว เพิม่ขึน้ 
ทอ่งเทีย่ว ผา่นทางสือ่ตา่ง ๆ และปฏทินิทอ่งเทีย่วจังหวัด 80%
3.เพือ่นําเสนอขอ้มลูแหลง่ทอ่ง ขอนแกน่ แจกจ่ายใหแ้ก่
เทีย่วจากอําเภอตา่ง ๆ ผูท้ีส่นใจ 80%

1.4 โครงการจัดทําป้าย  -เพือ่จัดทําป้ายขนาดใหญแ่ละ -จัดทําป้ายขอ้มลูตดิตัง้ 200,000      500,000     500,000     -แหลง่ทอ่งเทีย่วมปี้าย
ประชาสมัพันธข์อ้มลูประจําแหลง่ รวบรวมขอ้มลูทีส่ําคญัแนะนํา ในพืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว ขนาดใหญแ่นะนําขอ้มลู
ทอ่งเทีย่วจังหวัดขอนแกน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 80% ภายในแหลง่ทอ่งเทีย่ว

 -ประชาสมัพันธแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว เพิม่ขึน้ 60%
เชงิรกุ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการ  -เพือ่สนับสนุนงานประเพณี -สง่เสรมิและสนับสนุนงาน 2,080,000   2,200,000  2,200,000   - จัดกจิกรรมสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัดขอนแกน่ (ตอ่) และงานเทศกาลตา่ง ๆ ประเพณีทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ ทอ่งเทีย่วรว่มกบัชมุชน
1.5 การสง่เสรมิงานประเพณี  -ประเพณีไหวเ้จา้คณุปู่  รดนํ้า การทอ่งเทีย่ว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
และงานเทศกาลตา่ง ๆ เตา่ ณ แหลง่ทอ่งเทีย่วหมูบ่า้น -จัดกจิกรรมสง่เสรมิการ เพิม่ขึน้ 60%

เตา่ บา้นกอก อ.มัญจาครีี ทอ่งเทีย่วรว่มกบัชมุชน
จ.ขอนแกน่ หน่วยงานภาครัฐ และ
 -ประเพณีวันงจูงอางแหง่ เอกชน
ประเทศไทย บา้นโคกสงา่
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง
จ.ขอนแกน่
 -เทศกาลงานสง่เสรมิการทอ่ง
เทีย่วรว่มกบัหน่วยงานตา่ง ๆ

2 โครงการสนับสนุน สํารวจและ  -เพือ่พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว -พัฒนา ฟื้นฟแูหลง่ 900,000      2,500,000  2,500,000   จํานวนแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ในจังหวัดใหม้ศีกัยภาพดา้นการ ทอ่งเทีย่วเดมิ ไมน่อ้ยกวา่ เพิม่ขึน้

ทอ่งเทีย่ว 2 แหง่
 -เพือ่พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว -พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ําคญั ใหม ่ไมน่อ้ยกวา่ 1 แหง่
ของจังหวัด

3 โครงการปรับปรงุภมูทิัศนบ์รเิวณ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผอ่น ถมดนิหนองนาไรเ่ป็น 1,999,000   ระดบัความพงึพอใจ
หนา้พระธาตขุามแกน่ วัดเจตยิภมูิ หยอ่นใจของนักทอ่งเทีย่ว บรเิวณจอดรถหนา้พระธาตุ ของผูม้าใชบ้รกิาร
บา้นขาม ม.11 ต.บา้นขาม และประชาชนทั่วไป ขามแกน่
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

4 โครงการปรับปรงุภมูทิัศนส์นาม  -เพือ่ปรับปรงุภมูทิัศนส์นาม -กวา้ง 17.5 ม. ยาว 33 ม. 500,000     ความพงึพอใจของ
หนา้ทีว่า่การอําเภอบา้นไผ่ หนา้ทีว่า่การอําเภอบา้นไผ่ หรอืมพีืน้ทีด่ําเนนิการไม่ ประชาชนในเขตอําเภอ
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ นอ้ยกวา่ 577.50 ตร.ม. นํ้าพอง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

5 โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให ้ 1.เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ -อบรมภาษาอังกฤษให ้ 100,000     จํานวนผูผ้า่นการอบรมที่
กบัผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการ กบัผูป้ระกอบการ บคุลากร นําความรูท้ีไ่ดร้ับไปใช ้
(อดุหนุนสมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่ว ทอ่งเทีย่ว ดา้นการทอ่งเทีย่ว และผู ้
จังหวัดขอนแกน่) 2.เพือ่อํานวยความสะดวกใหก้บั สนใจ 3 รุน่ ๆ ละ 2 วัน

นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาใน 40 คนตอ่รุน่
จังหวัดขอนแกน่
3.เพือ่พัฒนาธรุกจิการบรกิารและ
การทอ่งเทีย่ว

6 โครงการจัดงานขอนแกน่ไบคว์คี 1.เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ทีด่แีก่ -ผูร้ักการขบัขีม่อเตอรไ์ซด์        200,000 จํานวนผูร้ว่มกจิกรรม
2012 ผูร้ักการทอ่งเทีย่ว ใหญจ่ากทั่วประเทศ จํานวน
(อดุหนุนสมาคมธรุกจิทอ่งเทีย่ว 2.เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิภายใน 2,000 คน ขบัขีร่ถอยา่ง
จังหวัดขอนแกน่) จังหวัด ปลอดภัยและเผยแพรแ่หลง่

3.เพือ่รณรงคก์ารขบัขีร่ถอยา่ง ทอ่งเทีย่วในจังหวัด
ปลอดภัย

7 โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 1.เพือ่อํานวยความสะดวกใหก้บั -จัดทําแผนทีแ่ผน่พับ        200,000 จํานวนแผนทีแ่ผน่พับ
ดา้นการทอ่งเทีย่วจังหวัดขอนแกน่ นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มา จังหวัดขอนแกน่ใหบ้รกิาร
(อดุหนุนสมาคมธรุกจิทอ่งเทีย่ว ทอ่งเทีย่วในจังหวัดขอนแกน่ ขอ้มลูแกน่ักทอ่งเทีย่วทัง้
จังหวัดขอนแกน่) 2.เพือ่ประชาสมัพันธใ์หน้ัก ชาวไทยและชาวตา่งชาติ
 ทอ่งเทยีวไดรู้จ้ักแหลง่ทอ่งเทีย่ว จํานวน 100,000 ฉบับ

ในจังหวัดขอนแกน่มากยิง่ขึน้
3.เพือ่ประชาสมัพันธใ์หน้ัก
ทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักรา้นคา้ รา้น
อาหาร โรงแรม และบรกิารตา่งๆ
ทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วในจังหวัด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

8 โครงการจัดงานกาชาดประจําปี 1.เพือ่ประชาสมัพันธส์นิคา้ของ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คนื 300,000     จํานวนผูม้าเทีย่วชมงาน
รวมของดเีมอืงชมุแพ ประจําปี 2555 อําเภอชมุแพใหเ้ป็นทีรู่จ้ัก โดยมกีจิกรรมในงานดงันี้
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ 2.เพือ่รักษาประเพณีอันดงีาม -จัดขบวนแหข่องดเีมอืง
ชมุแพ) ตลอดจนภมูปิัญญาทอ้งถิน่ให ้ ชมุแพและศลิปวัฒนธรรม

คงอยูต่ลอดไป  -ออกรา้นจําหน่ายสนิคา้
3.เพือ่สง่เสรมิการจําหน่ายสนิคา้ พืน้เมอืง OTOP
ตามนโยบายหนึง่ตําบลหนึง่ -ประกวดพชืผลทางการ
ผลติภัณฑแ์ละสนิคา้พืน้เมอืง เกษตร

 -แขง่ขนัและการละเลน่
พืน้บา้น

9 โครงการงานประเพณีศวิราตรี 1.เพือ่อนุรักษ์รักษาไวซ้ ึง่ขนบ -จัดแสดงแสง ส ีเสยีง 300,000     ผลสําเร็จของการจัดงาน
ปชูนยีาลัย ปราสาทเปือยนอ้ย ธรรมเนยีมประเพณีทีด่งีามของ -จัดขบวนแหศ่ลิปวัฒนธรรม
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ประชาชนอําเภอเปือยนอ้ย -จัดนทิรรศการ OTOP
เปือยนอ้ย) 2.เพือ่ประชาสมัพันธส์ถานที่ -จัดประกวดอาหารพืน้เมอืง

ทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้ักแพรห่ลาย -ประกวดผลติผลทางการ
3.เพือ่สง่เสรมิความรักสามัคคี เกษตร
ของบคุลากรในทอ้งถิน่ -การแสดงศลิปพืน้เมอืง

10 โครงการจัดงานประเพณีบญุกุม้ 1.เพือ่สบืสานและอนุรักษ์เผยแพร่ -จัดงานบญุกุม้ขา้วใหญ่ 250,000 จํานวนผูม้ารว่มงาน
ขา้วใหญแ่ละของดอีําเภอบา้นไผ่ ศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีม และของด ีอ.บา้นไผ่
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ประเพณี"ไทอสีาน" ตามฮตี -จัดแขง่ขนักฬีา
บา้นไผ)่ สบิสอง ครองสบิสี่ -จัดแสดงและจําหน่าย

2.เพือ่สง่เสรมิเผยแพรก่ารทํา สนิคา้ OTOP
เศรษฐกจิพอเพยีงและผลติภัณฑ์ -จัดนทิรรศการเผยแพร่
OTOP เศรษฐกจิพอเพยีง
3.เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการทอ่งเทีย่ว
ซึง่จะสรา้งรายไดใ้หแ้กป่ระชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

11 โครงการจัดงานไหมมัดหมีแ่ละ  1.เพือ่ประชาสมัพันธผ์ลติภัณฑ์ -จัดนทิรรศการแสดงและ 200,000     ระดบัความสําเร็จของการ
ของดเีมอืงชลบถ ประจําปี 2555 ผา้ไหมของอําเภอชนบทใหเ้ป็น จําหน่ายผลติภัณฑข์อง จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ทีรู่จ้ักแพรห่ลาย อําเภอชนบท
ชนบท)  2.เพือ่รักษาศลิปวัฒนธรรม -ประกวดผลติผลทางการ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดี เกษตร
งามและภมูปิัญญาชาวบา้นให ้ -จัดงานแสง สเีสยีง การ
คงอยูส่บืไป แสดงพืน้บา้นของอําเภอชนบท
 3.เพือ่สง่เสรมิการจําหน่ายสนิคา้
หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภัณฑ์

12 โครงการจัดงานวันไกย่า่ง 1.เพือ่ประชาสมัพันธช์ือ่เสยีงไก่ จัดงานวันไกย่า่งทีอ่ําเภอ 250,000     ระดบัความสําเร็จของการ
เขาสวนกวาง ยา่งเขาสวนกวางของแทแ้ละ เขาสวนกวาง รวม 3 วัน จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ อรอ่ยตอ้ง "ไกย่า่งเขาสวนกวาง" 3 คนื
เขาสวนกวาง) 2.เพือ่ยกระดบัรา้นจําหน่ายอาหาร

และแผงลอย บรเิวณรมิถนน
มติรภาพในเขตเทศบาล ใหม้ี
ความอรอ่ย สะอาดและถกูหลัก
อนามัย ปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค
3.เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการ
ทอ่งเทีย่วของจังหวัด

13 โครงการสง่เสรมิงานเทศกาล 1.เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการ -จัดงานแสดงและจําหน่าย 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
หนองเรอืเมอืงผา้ฝ้าย พัฒนาภมูปิัญญาทอ้งถิน่และ สนิคา้ OTOP จากผูผ้ลติสู่ จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ผูบ้รโิภค
อําเภอหนองเรอื) ใหเ้ป็นผลติภัณฑส์ําคญัและ -สาธติและประกวดอาหาร

โดดเดน่ สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ พืน้เมอืง
แกป่ระชาชน -จัดนทิรรศการเศรษฐกจิ
2.เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง พอเพยีง
ของชมุชนดว้ยการบรูณาการ -จัดการแสดงศลิปวัฒนธรรม
ภารกจิของภาคกีารพัฒนาทัง้ภาค ทอ้งถิน่และประกวดดนตรี
รัฐ เอกชน องคก์รชมุชน และ พืน้เมอืง
อปท. -เดนิแฟชัน่โชวก์ารกศุล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

14 โครงการจัดงานเทศกาล 1.เพือ่อนุรักษ์พันธุก์ลว้ยไมช้า้งกระ จัดงานเทศกาลกลว้ยไมบ้าน 200,000 ความสําเร็จของการจัดงาน
กลว้ยไมป้่าบานและของดเีมอืง และสบืสานวัฒนธรรมขนบ และของดเีมอืงมัญจาครีี
มัญจาครี ีประจําปี 2555 ธรรมเนยีมประเพณี่ดงีาม 3 คนื 4 วัน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภาย
อําเภอมัญจาครี)ี ในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

15 โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล 1.เพือ่สง่เสรมิใหม้งีานเทศกาล 1.จัดงานบญุกุม้ขา้ว 300,000     ระดบัความสําเร็จของการ
วา่ว บญุกุม้ขา้วใหญ ่บญุบัง้ไฟ ทีจ่ัดขึน้เป็นประเพณีประจําปี   -จัดพธิบีวงสรวงพระแม่ จัดงาน
อําเภอโนนศลิา ของอําเภอโนนศลิา โพสพ/สูข่วัญขา้ว
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่เสรมิสรา้งเอกลักษณ์   -ออกรา้นนทิรรศการ การ
อําเภอโนนศลิา) และประชาสมัพันธอ์ําเภอ แสดงสนิคา้ OTOP

โนนศลิาใหเ้ป็นทีรู่จ้ักของคน   -การประกวดผลติภัณฑ์
ทัวไป ทางการเกษตร แขง่ขนั
3.เพือ่สง่เสรมิ สรา้งรายได ้ นวดขา้ว ประกวดอาหาร
ควบคูก่บัการสง่เสรมิวัฒนธรรม 2.จัดงานบญุประเพณีของ
และประเพณีอันดงีามของคน แตล่ะตําบลในอําเภอ
ในทอ้งถิน่ โนนศลิา

16 โครงการสบืสานประเพณีของดี 1.เพือ่ประชาสมัพันธข์องดอีําเภอ -จัดกจิกรรมทอ่งเทีย่วแหลง่ 100,000     ระดบัความสําเร็จของการ
อําเภอหนองสองหอ้ง หนองสองหอ้งใหบ้คุคลทั่วไปได ้ วัฒนธรรมของดอีําเภอ จัดงาน
(อดุหนุนททีําการปกครองอําเภอ รูจ้ัก หนองสองหอ้ง เชน่ ภาพ
หนองสองหอ้ง) 2.เพือ่ปลกูจติสํานกึรักบา้นเกดิ เขยีนวังคณู กูบ่า้นเมย 

สวนป่าโนนชาด หนอง
ละเลงิเค็ง
-จัดกจิกรรมเดนิ-วิง่
มนิมิาราธอน (หนองสองหอ้ง
วังคณู)
-จัดกจิกรรมประกวดของดี
อําเภอหนองสองหอ้ง อาทิ
ผลติภัณฑก์ารเกษตร เครือ่ง
จักสาน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

16 โครงการสบืสานประเพณีของดี -จัดนทิรรศการของดี
อําเภอหนองสองหอ้ง อําเภอหนองสองหอ้ง
(อดุหนุนททีําการปกครองอําเภอ -จัดกจิกรรมเดนิแฟชัน่
หนองสองหอ้ง)  (ตอ่) ผา้ไหม ผา้พืน้เมอืง และ

กจิกรรมพาแลง

17 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 1.เพือ่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี -จัดพธิบีวงสรวงพระยา 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
สบืสานตํานานเมอืงภเูวยีง อันดงีามของไทย นรนิทร ์(เจา้จอมปากชอ่ง) จัดงาน
ประจําปี 2555 2.เพือ่สง่เสรมิความรักสมัครสมาน และศาลหลักเมอืง
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง สามัคคคีวามเป็นหนึง่อันเดยีว -จัดขบวนแหพ่ระพทุธรปู
อําเภอภเูวยีง) กนัระหวา่งพอ่คา้ขา้ราชการและ เทพสีงกรานต ์การฟ้อนรํา

ประชาชน การแสดงแสงเสยีงสบืสาน
3.เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ตํานานเมอืงภเูวยีง และการ
ของอําเภอภเูวยีงใหเ้ป็นทีรู่จ้ัก ประกวดเทพสีงกรานต์
แพรห่ลาย -จัดกจิกรรมทําบญุตกับาตร

และสรงนํ้าพระ
-จัดจําหน่ายสนิคา้ OTOP
ของดเีมอืงภเูวยีง

18 โครงการงานประเพณีบญุกุม้ขา้วใหญ ่ 1.เพือ่นุรักษ์และสบืสานประเพณี 1.จัดการประกวดอาหาร การ 300,000 ระดบัความสําเร็จของการ
ไหวพ้ระธาตเุจดยี ์ของดแีวงใหญ่ ทอ้งถิน่ใหด้ํารงสบืไป ประกวดผลผลติทางการเกษตร จัดงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ 2.เพือ่สง่เสรมิอาชพีดา้นการ 2.จัดการประกวดขบัรอ้ง
แวงใหญ)่ เกษตร สรภัญญะ การประกวดรอ้งเพลง

3.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง 3.จัดการประกวดหมอแคน
คนในพืน้ทีแ่ละหมูค่ณะ และการเดนิแฟชัน่โชว์

4.จัดการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น
แขง่ขนัการจักสาน
5.จัดการแสดงและจําหน่าย
สนิคา้ของดแีวงใหญ่

19 โครงการปรับปรงุภมูทิัศนบ์รเิวณ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผอ่น กอ่สรา้งกําแพงคอนกรตีและ 2,000,000  รอ้ยละ 70 ของอาคารสถาน
สระวงศห์นา้ปราสาทเปือยนอ้ย หยอ่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ถมดนิเพือ่ปลกูไมป้ระดบั ทีไ่ดร้ับการปรับปรงุ

และประชาชนทั่วไป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

20 โครงการปรับปรงุแหลง่ทอ่ง  -เพือ่พัฒนาสิง่อํานวยความ - กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 2,500,000 2,500,000 -มสีถานทีพ่ักผอ่นหยอ่น
เทีย่วพัทยา 2 ต.หนองกงุ สะดวกแกน่ักทอ่งเทีย่ว และ เหล็กขนาด  กวา้ง 5.00 เมตร ใจในตําบลกงุเซนิ
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ปรับภมูทิัศนแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว ยาว 600 เมตร  หนา 0.15 ม. -ประชาชนมรีายไดเ้สรมิ

พัทยา 2 ใหส้วยงาม - งานเรยีงหนิใหญ ่ พรอ้ม จากการทอ่งเทีย่ว
ยาแนวกนันํ้ากดัเซาะพืน้ที่
เรยีงหนิ 420  ตารางเมตร
- กอ่สรา้งอาคารสโมสร 
ขนาด 15.00 X 20.00 เมตร
- งานจัดสวนหยอ่ม ปลกูตน้ไม ้
และปรับปรงุภมูทิัศน์
- กอ่สรา้งอาคารป้อมยาม
ขนาด 4.00 X 6.00 เมตร

21 โครงการปรับปรงุภมูทิัศนแ์ละ  -เพือ่พัฒนาแกง่นํ้าตอ้นใหเ้ป็น -เกรดปรับแตง่สภาพพืน้ที่ 5,000,000  8,000,000   -มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
กอ่สรา้งจุดชมววิแกง่นํ้าตอ้น แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ - ปรับปรงุภมูทิัศนพ์รอ้ม ธรรมชาตเิพิม่ขึน้
(Numton View Point) ของจังหวัดขอนแกน่ ปลกูตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั

- กอ่สรา้งประตมิากรรม
สญัลักษณะของแกง่นํ้าตอ้น
- กอ่สรา้งศนูยข์อ้มลูการ
ทอ่งเทีย่วแมน่ํ้าชี

22 โครงการอสีานซาฟารี  -เพือ่พัฒนาแกง่นํ้าตอ้นให ้ -เกรดปรับแตง่สภาพพืน้ที่ 9,000,000  12,000,000 -มแีหลง่ทอ่งเทีย่วของ
(แกง่นํ้าตอ้น) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดา้น - ปรับปรงุภมูทิัศนพ์รอ้ม จังหวัดเพิม่ขึน้

การศกึษาพันธุส์ตัวพ์ิน้บา้น ปลกูไมด้อกไมป้ระดบั
และวถิชีวีติทอ้งถิน่ -กอ่สรา้งอาคารศนูย์

อํานวยการอสีานซาฟาร ี
พรอ้มจัดนทิรรศการถาวร
เกีย่วกบัสตัวพ์ืน้บา้นและ
วถิชีวีติชาวอสีาน
-กอ่สรา้งลานแสดงและ
อัฒจันทรก์ารแสดงของ
สตัวพ์ืน้บา้น
-กอ่สรา้งเรอืนรับรองนัก
ทอ่งเทีย่วแบบพืน้ถิน่อสีาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



 3 - 19

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที ่ 3.4  พฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

22 โครงการอสีานซาฟารี -กอ่สรา้งซุม้ประตทูางเขา้
(แกง่นํ้าตอ้น) (ตอ่) - กอ่สรา้งศาลาพักผอ่น

- ขดบอ่เลีย้งปลาพืน้บา้น
อสีาน
- จัดทําสวนสมนุไพรพืน้บา้น
- กอ่สรา้งหอ้งสขุา

9,979,000   30,200,000 34,200,000 รวม    22  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



4 - 1

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 4.1 เสรมิการสรา้งการมสีว่นรว่ม และจติสํานกึแกชุ่มชน และองคก์รเครอืขา่ยดา้นการอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ย เพือ่สรา้งเครอืขา่ยอาสาสมัคร อบรมอาสาสมัครใน 500,000     500,000      500,000       จํานวนอาสาสมัครฯ ที่
เครอืขา่ยอาสาสมัครพทิักษ์ พทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ จังหวดัไมน่อ้ยกวา่ 400 ผา่นการอบรม
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้มในจังหวดั ใหม้ี คน
สิง่แวดลอ้ม บทบาทในการเฝ้าระวงัและ

ดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มใน
ทอ้งถิน่

2 โครงการสง่เสรมิกลุม่องคก์รดา้น เพือ่สรา้งภาคคีวามรว่มมอื กจิกรรมดา้นการอนุรักษ์ 400,000     500,000      500,000       จํานวนกจิกรรมของ
การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกนั สิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ องคก์รอนุรักษ์สิง่

ระหวา่งรัฐและเอกชน 1 กจิกรรม แวดลอ้ม

3 โครงการเยาวชนอนุรักษ์แหลง่นํ้า   เพือ่ใหค้วามรูด้า้นการดแูลและ โรงเรยีนตดิแหลง่นํ้า 250,000       300,000        400,000         เครอืขา่ยของกลุม่โรงเรยีน
เฝ้าระวงัคณุภาพแหลง่นํ้าและ จํานวน 20 โรง รักษ์สายนํ้าเพิม่ขึน้
สรา้งเครอืขา่ยแกโ่รงเรยีนที่
อยูต่ดิกบัแหลง่นํ้าตาม
ธรรมชาติ

4 โครงการ1 อําเภอ1ชมุชนตน้แบบ เพือ่พัฒนาชมุชนตน้แบบ หมูบ่า้นตน้แบบในจังหวดั 600,000     700,000      800,000       ประชาชนไดม้คีวามรูแ้ละ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากร ขอนแกน่ไมน่อ้ยกวา่ 3 มสีว่นรว่มในการพัฒนา
และสิง่แวดลอ้ม  ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมูบ่า้น ทอ้งถิน่ 2 หมูบ่า้น

สาํหรับเป็นตวัแบบแก่
หมูบ่า้นอืน่ในการนําไป
ขยายผล

5 โครงการเยาวชนไทยใสใ่จ เพือ่เสรมิสรา้งขดีความ นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 400,000     400,000      500,000       เยาวชนผา่นการอบรม
สิง่แวดลอ้ม  สามารถในการบรหิารจัดการ อบจ.ขก. และสงักดั สพท.  320 คน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ ขก.1-5 ไมน่อ้ยกวา่ 320 คน
สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่
แกเ่ยาวชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

                                      และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 4.1 เสรมิการสรา้งการมสีว่นรว่ม และจติสํานกึแกชุ่มชน และองคก์รเครอืขา่ยดา้นการอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

                                      และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่

6 โครงการสรา้งองคค์วามรูด้า้น  -เพือ่รณรงคเ์สรมิสรา้ง -จัดอบรมใหค้วามรู ้ 1,000,000   1,000,000   1,000,000    จํานวนผูเ้ขา้รับการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความรูค้วามเขา้ใจแก่ แกผู่น้ําชมุชนไมน่อ้ยกวา่ อบรม
และสิง่แวดลอ้มในภาวการณ์ ประชาชนไดต้ระหนักถงึ 200 คน 1 รุน่ 2 วนั
เปลีย่นแปลงอณุหภมูโิลก ปัญหาโลกรอ้นและวธิกีาร

ลดโลกรอ้น

7 โครงการสรา้งองคค์วามรูแ้ก่  -เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับรูก้าร แกนนําชมุชนในเขตจังหวดั 1,000,000   1,000,000    ประชาชนมคีวามรู ้ความ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร เปลีย่นแปลงของทรัพยากรธรรม ขอนแกน่ จํานวน 1,500 คน เขา้ใจเกีย่วกบัสภาวะการ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในสภาวะ ชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก  -เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูแ้ละ และสิง่แวดลอ้ม

ปรับตวัเขา้กบัภาวะโลกรอ้น

8 โครงการคา่ยเยาวชนเพือ่อนุรักษ์  - เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมี กจิกรรมคา่ยเยาวชนเพือ่ 1,000,000   1,000,000    จํานวนเยาวชนทีเ่ขา้คา่ย
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สว่นรว่มอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกอบรม

 - เพือ่ใหเ้ยาวชนมคีวามรู ้ และสิง่แวดลอ้ม
ความเขา้ใจในการอนุรักษ์
ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

9 โครงการพัฒนาศกัยภาพและเพิม่ เพือ่พัฒนาศกัยภาพและเพิม่ -อบรมแกนนําเยาวชน 500,000      600,000       จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ 2 รุน่ ๆ ละ 150 คน 3 วนั
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่ -สมัมนาองคก์รเครอืขา่ย
แวดลอ้มอยา่งมสีว่นรว่ม แวดลอ้มแกช่มุชนและองคก์ร ดา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

เครอืขา่ยในการอนุรักษ์และ 2 วนั 1 รุน่ 100 คน
ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาตใิน
ชมุชนใหค้งความหลากหลาย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 4.1 เสรมิการสรา้งการมสีว่นรว่ม และจติสํานกึแกชุ่มชน และองคก์รเครอืขา่ยดา้นการอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

                                      และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่

3,150,000   5,900,000   6,300,000    รวม    9  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่



4 - 3

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 4.2 อนุรกัษ ์ฟื้นฟู เพิม่พืน้ทีป่่า และป่าตน้นํา้ลําธารใหเ้กดิความอดุมสมบรูณ ์และคงความหลากหลายทางชวีภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการกอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง เพือ่สรา้งฝายตน้นํ้า ลดปัญหา จัดทําฝายตน้นํ้า 200 ตวั 1,000,000   1,200,000  1,500,000 ฝายตน้นํ้าไมน่อ้ยกวา่ 
ระบบนเิวศนต์น้นํ้า (Check Dam) ภัยแลง้และเพิม่ความชุม่ชืน้ 200 ตวั
แบบประชาอาสา ใหก้บัป่าตน้นํ้า

2 โครงการพัฒนาชมุชนตน้แบบฟื้นฟู เพือ่สรา้งกลุม่และเครอืขา่ยใน เขตป่าชมุชนใน 3 อําเภอ 780,000      780,000    780,000    จํานวนกจิกรรมดแูลและ
ป่าชมุชนจังหวัดขอนแกน่ การดแูลรักษาป่าตน้นํ้า และ ไดแ้ก ่อ.เขาสวนกวาง ฟื้นฟปู่ารว่มกนั

สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนา อ.นํ้าพอง และ อ.โนนศลิา
ฟื้นฟพูืน้ทีป่่าชมุชนรว่มกนั

3 โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ อบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน 460,000      800,000    900,000    ประชาชนผา่นการอบรม
ของประชาชนในการบรหิารจัดการ แกป่ระชาชนดา้นการบรหิาร ในบรเิวณรอบพืน้ทีชุ่ม่นํ้า 300 คน
พืน้ทีชุ่ม่นํ้าจังหวัดขอนแกน่ จัดการพืน้ทีชุ่ม่นํ้า ไมน่อ้ยกวา่ 300 คน

4 โครงการ อบจ.ขอนแกน่ รว่มใจ  -สรา้งการมสีว่นรว่มของประชา -ปลกูป่าเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 500,000      500,000    500,000    จํานวนพืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้
ภักดิ ์รักษ์พืน้ทีส่เีขยีว ชนในการลดภาวะโลกรอ้น ใน จ.ขอนแกน่

 -สรา้งจติสํานกึในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด
ลอ้มใหแ้กป่ระชาชน

5 โครงการสง่เสรมิการทําเกษตร 1) ลดปรมิาณมลพษิจาก 1)จัดอบรมการทําเกษตร 2,000,000  2,000,000 เกษตรกรมคีวามรูก้าร
อนิทรยีร์อบแกง่นํ้าตอ้นและ การเกษตรทีไ่หลลงสูแ่กง่ และเกษตรปลอดสารพษิ ทําเกษตรอนิทรยี์
กดุพาน นํ้าตอ้น ใหแ้กเ่กษตรกรในชมุชนโดย

2) สรา้งจติสํานกึในการ รอบแกง่นํ้าตอ้นและกดุพาน
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 2)  จัดทําแปลงสาธติการ
ประชาชน ทําเกษตรอนิทรยี์
3) สง่เสรมิอาชพีแก่
ปราชาชนรองแกง่นํ้าตอ้น

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 4.2 อนุรกัษ ์ฟื้นฟู เพิม่พืน้ทีป่่า และป่าตน้นํา้ลําธารใหเ้กดิความอดุมสมบรูณ ์และคงความหลากหลายทางชวีภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

6 โครงการศนูยอ์นุรักษ์และศกึษา 1) เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้ กอ่สรา้งอาคารศนูยอ์นุรักษ์ 4,000,000  4,000,000 มศีนูยอ์นุรักษ์และศกึษา
ธรรมชาตลิุม่แมน่ํ้าช(ีแกง่นํ้าตอ้น) ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และศกึษาธรรมชาตแิละ ธรรมชาตลิุม่แมน่ํ้าชี
แหลง่นํ้าตามธรรมชาติ 2) เพือ่สรา้งจติสํานกึในการ

รักธรรมชาตแิกป่ระชาชน
3) เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นแหลง่
พักผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน

7 โครงการประชาอาสาพทิักษ์ป่า เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของ -อบรมแกนนําเยาวชนเพือ่ 400,000    500,000    จํานวนพืน้ทีป่่า
ประชาชนรอบพืน้ทีป่่าในการ เฝ้าระวังและดแูลรักษาป่า
ดแูลรักษาป่า ชมุชน 1 รุน่ 3 วัน 200 คน

2,740,000   9,680,000  10,180,000รวม  7 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 4.3  พฒันา ฟื้นฟแูหลง่นํา้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเก็บกกันํา้ใชเ้พือ่การอุปโภคบรโิภค และการประกอบอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้อา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หนองนาววั บ.หนองนาววั ม.3 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,139 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หัวหนอง-เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ และการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

2 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้อา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บอ่กระถนิ บา้นหัวหนอง ม.1 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,048 ม.ดนิถมหนา 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หัวหนอง อ.บา้นไผ-่ต.โนนแดง และการเกษตร
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

3 โครงการขดุลอกลําหว้ยแอก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 1,800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หันนอ้ย ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,770 ม. รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
 -บ.หันใหญ ่ม.6 ต.เมอืงพล อ.พล และการเกษตร ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 58,631 ลบ.ม.

4 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้อา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 6 ม. ยาว 1,313 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แกง่ละวา้ บา้นเมอืงเพยี ม.2 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค หนา 1 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.เมอืงเพยี-ต.บา้นไผ ่อ.บา้นไผ่ และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

5 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 6 ม. ยาว 1,313 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ขามเรยีน บา้นขามเรยีน ม.3,12 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค หนา 1 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.เมอืงเพยี-ต.หัวหนอง อ.บา้นไผ่ และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

6 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้อา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 6 ม.ยาว 2,241 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หนองเชยีงสา บา้นหนองหัวววั ม.6 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค หนา 1.10 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โคกส,ีต.หนองตมู อ.เมอืง และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

7 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้อา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 7 ม.ยาว 943 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แกง่ละวา้ บ.ละวา้ ม.5,6 -บ.ชกีกคอ้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค หนา 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
ม.7 ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ-่ บรโิภคและการเกษตร
ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

8 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีวตอนลา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 15 ม. ยาว 2,842 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหัวบงึ ม.3,11 ต.พังทยุ- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ  3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

9 โครงการขดุลอกลําหว้ยเกา้คด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 15 ม.ยาว 2,405 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นทรายมลู ม.2 ต.ทรายมลู- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.บวัใหญ ่อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

10 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองป่าลํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 17 ม.ยาว 2,249 ม. 1,200,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองดู ่ม.3 ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ-่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
ต.สาํโรง อ.หนองสองหอ้ง และการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 57,630 
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

11 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 22 ม.ยาว 1,050 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนทอ่น ม.3 ต.ดอนดู่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง-บา้นสระแกว้ ม.1 ไมน่อ้ยกวา่ 29,260 ลบ.ม.
ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

12 โครงการขดุลอกลําหว้ยแพทยบ์ตุร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 16 ม.ยาว 2,536 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหวา้ ม.4 ต.โจดหนองแก- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นเพ็กนอ้ย ม.5 ต.โสกนกเต็น และการเกษตร
อ.พล  จ.ขอนแกน่

13 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 895 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งลา่ง) บา้นโนนทอ่น ม.3 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
ต.ดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง- บรโิภคและการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 14,290 
บ.สระแกว้ ม.1 ต.สระแกว้ ลบ.ม.
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

14 โครงการขดุลอกลําหว้ยมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 18 ม.ยาว 2,085 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองบวั ม.3 ต.โสกนกเต็น- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นหนองหา้ง ม.8 ต.เมอืงพล อ.พล และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

15 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่กกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นการ กวา้ง 5 ม.ยาว 1,570 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสะอาด ม.6 ต.นาแพง เกษตร สงู 1.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

16 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าช ี เพือ่กกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 1,045 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนายาว ม.4 ต.บา้นโคก เกษตร สงู 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

17 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 888 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สามหมอ-ลํานํ้าช ีบา้นสามหมอ ม.1 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. สงู 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
และบา้นโนนทนั ม.2 ต.โพธิไ์ชย และการเกษตร
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

18 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนกระยอม ม.3 ต.โพธิไ์ชย นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,045 ม. สงู 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

19 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้อา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั -กวา้ง 5 ม.ยาว 2,297 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หนองแซง บา้นโคกส ีม.14 ต.โคกส,ี เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค หนา 1.20 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองตมู อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

20 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัยาว เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 16 ม.ยาว 770 ม. 1,200,000 -ระยะทางทีก่อ่สรา้ง
ชว่งบา้นหนองนาด ีม.8. ต.สาํโรง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ
บา้นหนองคลองนอ้ย ม.4 ต.วงัหนิ ทางการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 21,000 .
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม

21 โครงการขดุลอกลําหว้ยหมาหมู ่ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 18 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสาํโรง ม.1 ต.สาํโรง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ปรมิาตร ไดร้ับประโยชน์
บ.หนองคลองนอ้ย ม.4 ต.วงัหนิ บรโิภคและการเกษตร ดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 28,125 
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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22 โครงการขดุลอกหนองนกเคา้ บ.หัน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ม.ยาว 460 ม.ลกึ . 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.13 ต.กดุเคา้-เทศบาลตําบลมัญจา เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ครี ีอ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 19,320 ลบ.ม.

23 โครงการขดุลอกลําหว้ยคลองไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 822 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเมอืงเพยี ม.2 ต.เมอืงเพยี- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 2.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
ต.หัวหนอง อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 29,283

24 โครงการขดุลอกหนองนกเขยีน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ขนาดกวา้ง 135 ม. ยาว 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคคูํา ม.2 ต.คคูํา และ ต.บา้นโนน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 250 ม. รวมลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

25 โครงการขดุลอกลําหว้ยเตาเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 17 ม.ยาว 2,452 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาโน ม.7 ต.หนองนํ้าใส- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.ในเมอืง อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 53,944 ลบ.ม.

26 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัขอนแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 1,479 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนหมากพรกิ ม.2 ต.แคนเหนอื- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 26,622 ลบ.ม.

27 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 6 ม. ยาว 562 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นชกีกคอ้ ม.7,13 ต.เมอืงเพยี เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค หนา 0.10 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ-่ต.หนองแปน อ.มัญจาครีี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

28 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าแกง่ละวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 78 ม.ยาว 175 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นชกีกคอ้ ม.7,13 ต.เมอืงเพยี เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ,่ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด บรโิภคและการเกษตร 41,801 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

29 โครงการขดุลอกลําหว้ยลําพังชู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 17 ม.ยาว 1,500 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเปือยนอ้ย ม.2 ต.เปือยนอ้ย- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 23,062 ลบ.ม.

30 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 6 ม.ยาว 1,916 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นทา่นางแนว ม.8 ต.ทา่นางแนว เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ปรมิาตรดนิถม 18,860 ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงนอ้ย-อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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31 โครงการขดุขยายหนองโดน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 110 ม. ยาว 140 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหวา้ ม.6,10 ต.หนองเสาเลา้เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

32 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสอืเฒา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 18 ม.ยาว 1,150 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นตะครอ้ ม.5 ต.หันโจด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่- และการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 23,415 
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา ลบ.ม.

33 โครงการขดุลอกลําหว้ยขมุปนู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,135 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสระหงษ์ ม.11 ต.หันโจด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง - อ.พล และการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 23,409 
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

34 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัขา้วสาร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,255 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแวงตอตัง้ ม.4 ต.คมึชาด- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
บา้นดอนดัง่ ม.1 ต.ดอนดัง่ และการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 25,100 ลบ.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

35 โครงการขดุลอกลําหว้ยอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 12 ม.ยาว 2,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองยา่งแลน ม.3 ต.นาชมุแสง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
อ.ภเูวยีง-ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 53,550 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

36 โครงการขดุลอกลําหว้ยศลิา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,600 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.โนนศลิา ม.6 ต.หนองกงุเซนิ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึรวม 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่-เขือ่นอบุลรัตน์ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 25,600 ลบ.ม.

37 โครงการขดุลอกลําหว้ยโนนมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนมว่ง ม.7 ต.หนองกงุเซนิ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึรวม 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่-เขือ่นอบุลรัตน์ บรโิภคและการเกษตร 24,000 ลบ.ม.

38 โครงการขดุลอกลําหว้ยทราย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสชีมพู ม.4 ต.สชีมพู-ต.วงัเพิม่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ของไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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39 โครงการขดุลอกลําหว้ยโปร่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,600 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกกงุ ม.9 ต.ศรสีขุ-ต.วงัเพิม่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.00 ม.ปรมิาตร ของไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ดนิขดุ  22,192 ลบ.ม.

40 โครงการขดุลอกลําหว้ยทรายขาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 2,800 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตอนลา่ง บา้นวงัมน  ม.2 ต.สชีมพู- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ของไดร้ับประโยชน์
ต.วงัเพิม่  อ.สชีมพู  จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

41 โครงการขดุลอกหว้ยทรายนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 17 ม.ยาว 3,100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโสกรัง ม.3 ต.ศรสีขุ-ต.นาจาน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตร ของไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ดนิขดุ 58,900 ลบ.ม.

42 โครงการขดุลอกลําหว้ยขา่ตอนบน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม.ยาว 2,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นุทง่เชอืก ม.4 ต.ภหูา่น อ.สชีมพู- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตร ของไดร้ับประโยชน์
ต.นาหนองทุม่ อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ดนิขดุ24,000 ลบ.ม.

43 โครงการขดุลอกสระนํ้าหนองโก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 65 ม.ยาว 70 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโก ม.2 ต.หนองแดง และ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตร ของไดร้ับประโยชน์
ต.นาจาน อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ดนิขดุ 7,100 ลบ.ม.

44 โครงการขดุลอกลําหว้ยฝาง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม.ยาว 1,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นปากหว้ยฝาง ม.3 ต.วงัเพิม่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3  ม.ปรมิาตร ของไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู - ต.กดุธาต ุ อ.หนองนาคํา บรโิภคและการเกษตร ดนิขดุ  18,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

45 โครงการขดุลอกหนองทุม่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ตอนที ่1 กวา้ง 12 ม.ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 1,916 ม. ของไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร ตอนที ่2 กวา้ง 25 ม.ยาว 
170 ม.
ตอนที ่3 กวา้ง 56 ม.ยาว 
170 ม.

46 โครงการขดุลอกลําหว้ยยางแหง้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 3,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสงู ม.14 ต.ในเมอืง- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ขดุลกึ 2.30 ม. ของไดร้ับประโยชน์
บา้นโนนสวา่ง ม.10 ต.เขานอ้ย บรโิภคและการเกษตร
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

47 โครงการขดุลอกลําหว้ยบหุรี ่บ.โคกส ี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,530 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.7 เทศบาลตําบลบา้นคอ้-เทศบาล นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ตําบลสาํราญ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 26,393 ลบ.ม.

48 โครงการขดุลอกหนองคําบอน  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ ความยาวกน้หนองโดยรอบ 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคําบอน ม.7เทศบาลตําบล นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 431 ม.รวมลกึ 4.70 ม. ไดร้ับประโยชน์
โนนทอ่น- เทศบาลตําบลสาํราญ และการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

49 โครงการขดุลอกลําหว้ยใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 1,700 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.ทอ่นนอ้ย ม.1 เทศบาล ต.บา้นคอ้ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
 -เทศบาลตําบลสาํราญ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 29,325 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

50 โครงการขดุลอกลําหว้ยอปุฮาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,000 ม. 1,400,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนหอม ม.8 ต.เพ็กใหญ-่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
บา้นหัวทุง่ ม.1 ต.หัวทุง่ อ.พล บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 46,250 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

51 โครงการขดุลอกหนองขีย้าง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ทศิเหนอืยาว 155 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.ฮอ่งหอย ม.6 ต.หนองแวงนางเบา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ทศิใตย้าว 152 ม. ของไดร้ับประโยชน์
อ.พล จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ทศิตะวนัออกยาว 85 ม.

ทศิตะวนัตกยาว 78 ม.

52 โครงการขดุลอกลําหว้ยคํากกคอ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 1,875 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.คํากกคอ้ ม.13 เทศบาลตําบล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุไม่ ของไดร้ับประโยชน์
บา้นคอ้- เทศบาลตําบลสาํราญ บรโิภคและการเกษตร นอ้ยกวา่ 29,500 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

53 โครงการขดุลอกหนองโงง้ บ.โนนเขวา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม.ยาว 280 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.3 ต.ดอนหัน อ.เมอืง จ.ขอนแกน่- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 1.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 16,146 ลบ.ม.

54 โครงการขดุลอกลําหว้ยไห บ.ทอ่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,0250 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.2 เทศบาลตําบลโนนทอ่น-เทศบาล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
ตําบลสาํราญ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 29,400 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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55 โครงการขดุลอกลําหว้ยกดุเข ้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค กวา้ง 18 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.เกา่ขาม ม.6 ต.ศรสีขุ อ.สชีมพู- บรโิภคและการเกษตร รวมลกึ 3.50 ม. ของไดร้ับประโยชน์
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

56 โครงการขดุลอกลําหว้ยมะเฟือง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 1,050 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองบวัแดง ม.5 ต.ตะกัว่ป่า- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิ ของไดร้ับประโยชน์
บา้นหนองสรวง ม.11 ต.ดงเค็ง บรโิภคและการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 14,580
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

57 โครงการขดุลอกลําหว้ยซําปลาดู่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเกา่งิว้ ม.1 ต.เกา่งิว้-บา้นสระบวั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
ม.1 ต.เพ็กใหญ ่อ.พล จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 10,500 ลบ.ม.

58 โครงการขดุลอกหนองสาธารณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 89 ม.ยาว 140 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โสกดนิหอม บา้นเปือย ม.5 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั- ต.โนนทอง อ.หนองเรอื บรโิภคและการเกษตร 12,460 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

59 โครงการขดุลอกหนองมว่งหวาน  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ความยาวกน้หนอง 455 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.มว่ง ม.13 เทศบาลตําบลบา้นทุม่- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ของไดร้ับประโยชน์
เทศบาลตําบลสาวะถ ีอ.เมอืง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

60 โครงการขดุลอกลําหว้ยมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 17 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองไฮ ม.2 ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื-ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 24,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

61 โครงการขดุลอกหนองคเูทงิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 148 ม.ยาว 150 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเพีย้ฟาน ม.1,14 บ.โนนสวรรค์ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ของไดร้ับประโยชน์
ม.10 ต.บวัเงนิ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 40,880 ลบ.ม.

62 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัขีล้งิ ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 14 ม.ยาว 1,398 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกกลาง ม.5 ต.โนนสะอาด- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ 25,164 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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63 โครงการขดุลอกลําหว้ยอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม.ยาว 876 ม.รวม 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นหนองแวง ม.7 ต.โนนสะอาด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื-ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง และการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 17,520 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

64 โครงการขดุลอกลําหว้ยฝายใหมช่ว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 14 ม.ยาว 1,414 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเม็ง ม.1 ต.บา้นเม็ง-ต.หนองเรอื นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ และการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 27,000 

ลบ.ม.

65 โครงการขดุลอกลําหว้ยหลวัตอนบน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ม.ยาว 1,264 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นหนองโน ม.8 ต.บา้นเม็ง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 33,000 

ลบ.ม.

66 โครงการขดุลอกลําหว้ยหลวัตอนลา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 1,462 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นเม็ง ม.3 ต.บา้นเม็ง-ต.ยางคํา เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ขดุไมน่อ้ยกวา่ 23,392 

ลบ.ม.
67 โครงการขดุลอกลําหว้ยคมุมมุ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 13 ม.ยาว 3,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่

บา้นกดุกระหนวน ม.3 ต.นาคํา- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นดง อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 46,875 ลบ.ม.

68 โครงการขดุลอกลําหว้ยสายบาตร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 530 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นศรสีมบรูณ์ ม.9 ต.หนองโก- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นทรัพยส์มบรูณ์ ม.5 ต.ดนูสาด บรโิภคและการเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

69 โครงการขดุลอกลําหว้ยหลบุโพรง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12 ม.ยาว 2,230 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนแดง ม.5 ต.โนนทอง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ-่บ.โพนงาม ม.4 บรโิภคและการเกษตร ไมน้อ้ยกวา่ 29,268 ลบ.ม.
ต.ทา่นางแนว อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

70 โครงการขดุลอกลําหว้ยแก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 6 ม.ยาว 1,759 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหว้ยแก ม.12 ต.ใหมน่าเพยีง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิ ไดร้ับประโยชน์
บา้นโนนใหญ ่ม.2 ต.คอนฉมิ บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 29,903 ลบ.ม.
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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71 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้แมน่ํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 5 ม.ยาว 1,880 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองขาม ม.2,12 ต.โนนสมบรูณ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค สงู 1.20 ม.ปรมิาตรดนิถม ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นแฮด -ต.ทา่พระ อ.เมอืง บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 12,876 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

72 โครงการขดุลอกหนองคา้งัว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ม.ยาว 2,900 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหัวชา้ง ม.16 ต.หนองแปน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
 -ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครีี บรโิภคและการเกษตร 60,552 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

73 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 16 ม.ยาว 2,540 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโจด ม.7 ต.กดุเคา้ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
อ.มญัจาครี-ีต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย ทางการเกษตร 58,380 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

74 โครงการขดุลอกหนองแลง้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 12 ม.ยาว 3,000 ม. 1,400,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนพันชาต ิม.3 ต.หนองแปน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทางลกึ 1.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครีี การเกษตร 40,500 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

75 โครงการขดุลอกหนองออ้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 12 ม.ยาว 1,100 ม. 1,600,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.ทา่สวรรค ์ม.7 ต.ทา่ศาลา- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ ลกึ 2.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองแปน อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 22,687 ลบ.ม.

76 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองเรอื เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 18 ม.ยาว 1,470 ม. 900,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่2) บ.ขาม ม.14 ต.หนองสอง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
หอ้ง-บา้นกอก ม.1 ต.โนนธาตุ บรโิภคและการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

77 โครงการขดุลอกลําหว้ยยาง(ตอนบน) เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 20 ม.ยาว 1,000 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองค ูม.5 ต.พระยนื อ.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทางลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
 -ต.ป่ามะนาว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ การเกษตร 24,000 ลบ.ม.

78 โครงการขดุลอกลําหว้ยโสกหนองปึ่ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 15 ม.ยาว 1,200 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองชาด ม.2 ต.บา้นเหลา่ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นฝาง-ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 21,600 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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79 โครงการขดุลอกนางิว้นาโพธิ์ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม.ยาว 3,000 ม. 700,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาโพธิ ์ม.7 ต.นางิว้- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร 45,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

80 โครงการขดุลอกลําหว้ยกดุเวยีน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 18 ม.ยาว 1,607 ม. 700,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตอนบน บา้นมลูนาค ม.7,10- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
บา้นสามหมอ ม.1 ต.โพธิไ์ชย- บรโิภคและการเกษตร 38,514 ลบ.ม.
ต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย 
จ.ขอนแกน่

81 โครงการกอ่สรา้งคลองสง่นํ้าดาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 22 ม.ยาว 660 ม. 700,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
คอนกรตี บา้นแสนสขุ ม.5 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 0.75 ม. หนา 0.05 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนสะอาด-เทศบาลตําบลโนนหัน
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

82 โครงการขดุลอกหนา้ฝายหนิโงน่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 90 ม. ยาว 191 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนิลาด ม.12 ต.โนนทอง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

83 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนิเหบิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 18 ม. ยาว 1,437 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.9 ต.โนนทอง อ.หนองเรอื นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

84 โครงการขดุลอกลําหว้ยภเูหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 18 ม.ยาว 947 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสวาง ม.7 ต.บา้นลาน-ตําบล นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
หนิตัง้ อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

85 โครงการขดุลอกหนองแซง ม.1,2, เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,980 ม. 1,300,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
13,14 บา้นโคกส ีต.โคกส ีอ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 61,462 ลบ.ม.

86 โครงการขดุลอกหนองทุม่ บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 30 ม. ยาว 200 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ดอนเขยีง ม.4 ต.คําแมด อ.ซําสงู นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 4.50 ม. ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร 20,423 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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87 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าแกง่ละวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 15 ม. ยาว 490 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นชกีกคอ้ ม.7 ต.เมอืงเพยี นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ-่ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

88 โครงการซอ่มแซมพนังกัน้นํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม. ยาว 456 ม. 500,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โสกเรยีง-ลํานํ้าช ีบา้นสามหมอ ม.1 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค สงู 1.20 ม. ปรมิาตรดนิถม ไดร้ับประโยชน์
ต.โพธิไ์ชย อ.โคกโพธิไ์ชย บรโิภคและการเกษตร 3,939 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

89 โครงการขดุลอกลําหว้ยสองคอน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 15  ม.ยาว 730 ม. 500,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ตอนลา่ง) ชว่งบา้นสหีนาท ม.3 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทอง อ.แวงใหญ-่ต.กา้นเหลอืง และการเกษตร ปรมิาตรดนิขดุ 15,056
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

90 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัขา้วสาร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,510 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นหนองแวงตอตัง้ ม.4 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.คมึชาด-บา้นดอนดัง่ ม.1 ต.ดอนดัง่ บรโิภคและการเกษตร 30,200 ลบ.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

91 โครงการขดุลอกหนองอแีล (ชว่งที ่3) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 14 ม. ยาว 1,010 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขนวน ม.1 ต.ขนวน-ต.บา้นโคก นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ 28,785 ลบ.ม.

92 โครงการขดุลอกลําหว้ยศรเีมอืงชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หนองแต ้ม.8 ต.ปอแดง อ.ชนบท- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
เขต อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 33,125 ลบ.ม.

93 โครงการขดุลอกลําหว้ยไผ ่ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม.ยาว 2,500 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หว้ยไผ ่ม.3 ต.วงัแสง อ.ชนบท- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
เขต ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ บรโิภคและการเกษตร 32,812 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

94 โครงการขดุลอกลําหว้ยอเีค ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,535 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสาํโรง ม.1 ต.สาํโรง-บ.โคกสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ม.8 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง บรโิภคและการเกษตร 58,621 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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95 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงักระจาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,530 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่ง บ.สาํโรง ม.1 ต.สาํโรง- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
บ.หนองทุม่ ม.5 ต.วงัหนิ บรโิภคและการเกษตร 58,506 ลบ.ม.
อ.หนองสองหอ้ง  จ.ขอนแกน่

96 โครงการขดุลอกลําหว้ยเตย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 15 ม.ยาว 2,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนางาม ม.5 ต.นางาม-ต.นาขา่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

97 โครงการขุดลอกลําหวยลําพังชู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 2,085 ม. 982,000       -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชวงบานสมปอยใหญ ม.2 ต.ขามปอม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.เปอยนอย-เขต ต.หินตั้ง อ.บานไผ บรโิภคและการเกษตร 58,640 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน

98 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนามแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,535 ม. 600,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นสระแกว้ ม.1 ต.สระแกว้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.เปือยนอ้ย-บา้นโนนทอ่น ม.3 บรโิภคและการเกษตร 58,621 ลบ.ม.
ต.ดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่

99 โครงการขดุลอกลําหว้ยซนั ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 14 ม.ยาว 3,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโซง่ ม.1 ต.หว้ยแก-เขตตําบล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
วงัแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 54,370 ลบ.ม.

100 โครงการขดุลอกฝายหนิพรอ้ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ปรมิาตรดนิขดุ 28,008 2,700,000 2,700,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลบ.ม. ทอ่ลอดเหลีย่ม ไดร้ับประโยชน์
บา้นถิน่อดุม ม.14 ต.หนองไผ่ บรโิภคและการเกษตร ชนดิ 2 ชอ่งทาง
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

101 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองเรอื เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่2) บา้นขาม ม.14 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
 ต.หนองสองหอ้ง -บา้นกอก ม.1 บรโิภคและการเกษตร
ต.โนนธาต ุอ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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102 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 22 ม. ยาว 1,050 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนทอ่น ม.3 ต.ดอนดู่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง-บา้นสระแกว้ ม.1 บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 29,260 ลบ.ม.
ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

103 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัชาติ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 2,000 ม. 700,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองไฮ ม.3 ต.บา้นหัน- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

104 โครงการขดุลอกลําหว้ยลําพังช ู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 18 ม.ยาว 2,050ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นขอนแกน่นอ้ย ม.5 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่-เขตตําบล และการเกษตร
ปอพาน อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม

105 โครงการขดุลอกลําหว้ยโนนทอ่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 18 ม.ยาว 2,085 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นโนนทอ่น ม.3 ต.ดอนดู่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง-เขต อ.เปือยนอ้ย และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

106 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีว ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 2,840 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนแดงนอ้ย ม.5 ต.บา้นแทน่- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
เขตตําบลปอแดง อ.ชนบท บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

107 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัชาติ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 20 ม.ยาว 2,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หนองไฮ ม.3 ต.บา้นหัน- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

108 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2536 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นดอนขา่ ม.7 ต.ชนบท-เขต กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ตําบลบานแทน อ.ชนบท จ.ขอนแกน บรโิภคและการเกษตร 58,645 ลบ.ม.

109 โครงการขดุลอกหนองกดุนํ้าใส เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 13 ม.ยาว 1,000 ม. 600,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหัวชา้ง ม.13 ต.หนองแปน- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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110 โครงการขดุลอกหนองคนัเฮา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 13 ม.ยาว 1,000 ม. 500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หนองหัวชา้ง ม.16 ต.หนองแปน- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

111 โครงการขดุลอกคลองอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนจั่น ม.3 ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื-บา้นหนองโพงโพด บรโิภคและการเกษตร
ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

112 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,000ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองไฮ ม.4 ต.บา้นแฮด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

113 กอ่สรา้งพนังกัน้นํ้ารมิตลิง่แมน่ํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นชวีงัแคน ม.13 ต.สวนหมอ่น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค คอนกรตีหนา 0.12 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

114 โครงการขดุลอกลําหว้ยขมุปนูชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 2,080 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนตาเถร ม.10 ต.หนองเม็ก กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง-บ.หนองบวันอ้ย บรโิภคและการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 58,500 ลบ.ม.
ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน่

115 โครงการขดุลอกลําหว้ยพังชู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 100 ม.ยาว 250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสม้ป่อยใหญ ่ม.2 ต.ขามป้อม- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นโนนเหลือ่ม ม.4 ต.เปือยนอ้ย บรโิภคและการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

116 โครงการขดุลอกหว้ยกดุขอนแกน่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 100 ม.ยาว 250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขอนแกน่นอ้ย ม.5 ต.เปือยนอ้ย- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นโนนแร่ ต.ปอพาน อ.นาเชอืก บรโิภคและการเกษตร

117 โครงการขดุลอกลําหว้ยหญา้ไทร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นวงัหนิ ม.1 ต.วงัหนิ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง-บ.โสกนกเต็น ม.1 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 34,687 ลบ.ม.
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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118 โครงการขดุลอกหนองหา้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 1,200 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.ดอนพันชาต ิม.3 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

119 โครงการขดุลอกหนองเบ็ญ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 2,200 ม. 2,800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.โนนสาํนัก ม.5 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

120 โครงการขดุลอกหนองเจา้หัว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 700 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหัวชา้ง ม.8 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

121 โครงการขดุลอกหนองกดุคา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสาํนัก ม.5 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

122 โครงการขดุลอกหนองกดุโงง้ใหญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 1,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหัวชา้ง ม.16 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

123 โครงการขดุลอกหนองกดุคา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 600 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแปน ม.12 ต.หนองแปน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มญัจาครี-ีต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ่ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

124 โครงการขดุลอกลําหว้ยสวนกลว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โนนทอง อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

125 โครงการขดุลอกหนองเสอืโคก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 800 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาจานเหนอื ม.6 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

126 โครงการขดุลอกลําหว้ยเดือ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 2,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแปน ม.12 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โพนเพ็ก อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร
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127 โครงการขดุลอกลําหว้ยเดือ่  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาจานเหนอื ม.6 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โพนเพ็ก อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

128 โครงการขดุลอกลําหว้ยซบัมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหว้ยแลง้ ม.7 ต.คําแคน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โพนเพ็ก อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

129 โครงการขดุลอกลําหว้ยปากดาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคําปากดาว ม.5 ต.คําแคน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โพนเพ็ก อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

130 โครงการขดุลอกลําหว้ยพระเนาว์ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนคณู ม.4 ต.ทา่ศาลา เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มญัจาครี-ีต.พระยนื อ.พระยนื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

131 โครงการขดุลอกลําหว้ยเตย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ม.9 ต.โพนเพ็ก- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.คําแคน อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

132 โครงการขดุลอกลําหว้ยคําปากดาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 2,500 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นแจง้ ม.4 ต.โพนเพ็ก-ต.คําแคน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

133 โครงการขดุลอกลําหว้ยฮวก บ.บรูณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.3 ต.โพนเพ็ก-ต.คําแคน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

134 โครงการขดุลอกลําหว้ยมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 1,840 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหว้ยมว่ง ม.9 ต.โนนทนั - เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

135 โครงการขดุลอกลําหว้ยซนั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 40 ยาว 1,093 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนนอ้ย ม.6 ต.ดอนหัน-เขต เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ทา่พระ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร
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136 โครงการขดุลอกหว้ยปากหมอ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ยาว 300 ม. ลกึ 3 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุธาตนุอ้ย ม.12 ต.กดุธาตุ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

137 โครงการขดุลอกลําหว้ยศรผีึง้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  18 ม. ยาว 3,390 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนชา้ง ม.1 ต.ดอนชา้ง-เขต กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

138 โครงการกอ่สรา้งคลองสง่นํ้าดาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  2 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
คอนกรตี ม.3 ต.นาหนองทุม่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

139 โครงการขดุลอกลําหว้ยศรผีึง้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  18 ม. ยาว 3,300 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนเงนิ ม.13 ต.บา้นหวา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง-เขต อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

140 โครงการคลองสง่นํ้าจากลํานํ้าเชญิ ต.โเพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ระยะทาง 5,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ถงึโคกหนองจกิ บ.โป่งแหง้ ม.5 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

141 โครงการกอ่สรา้งรางสง่นํ้าในเขต เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ 12 หมูบ่า้น 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อ.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

142 โครงการเสรมิทํานบอา่งภนูกยงู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 1.5 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
และคลองสง่นํ้า ต.วงัหนิลาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ยาว 5,000 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

143 โครงการขดุลอกลําหว้ยนํ้าเค็ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  14 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสงู ม.4 ต.บา้นหวา้-เขต กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
เทศบาล ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

144 โครงการขดุลอกลําหว้ยร่องเรอื เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  18 ยาว 3,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนชา้ง ม.1 ต.ดอนชา้ง- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
เขต ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร
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145 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเหลา่นกชมุ ม.4 ต.ดอนหัน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่-เขต อ.โกสมุพสิยั บรโิภคและการเกษตร 24,570 ลบ.ม.
จ.มหาสารคาม

146 โครงการขดุลอกลําหว้ยตา่งคา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  12 ม. ยาว 2,700 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหวายหลมึ ม.10 ต.นาขา่- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.นางาม  อ.มญัจาครี ี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

147 โครงการขดุลอกลําหว้ยนาโน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  15 ม. ยาว 2,500 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโจด ม.5 ต.นาขา่- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

148 โครงการขดุลอกลําหว้ยดูใ่หญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 1,135 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเมอืงเพยี ม.1,2 ต.เมอืงเพยี กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึเฉลีย่ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ-่ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

149 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 592 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาผาย ม.3 ต.กดุเพยีขอม- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นหว้ยแก ม.2 ต.หว้ยแก อ.ชนบท บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

150 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  6 ม. ยาว 1,355 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นแจง้ ม.7 ต.หนองแปน- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ถมดนิสงูเฉลีย่ 2  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ทา่ศาลา อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

151 โครงการขดุลอกลําหว้ยโจด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขนาดกวา้ง 15 ม. ยาว 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสวา่ง ม.10 ต.โคกสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 4,835 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.อบุลรัตน ์เชือ่มเขต อ.เมอืงขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

152 โครงการขดุลอกลําหว้ยแสง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขนาดกวา้ง 14 ม. ยาว 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสงู ม.9 ต.โคกสงู - บา้น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 3,700 ม. ไดร้ับประโยชน์
หว้ยยาง ม.6 ต.ทุง่โป่ง อ.อบุลรัตน ์ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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153 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. สงู 2  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสงู ม.5 ต.โคกสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ตามแบบ มข 2527 ไดร้ับประโยชน์
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

154 โครงการขดุลอกลําหว้ยยาง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขนาดกวา้ง 16 ม. ยาว 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสงู ม.5 ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน ์กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 5,000 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นโสกแต ้ม.7,8 ต.ป่าหวายนั่ง บรโิภคและการเกษตร
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

155 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. สงู 2  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาคํา ม.1 ต.นาคํา อ.อบุลรัตน ์ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ตามแบบ มข 2527 ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

156 โครงการขดุลอกหว้ยหาดตอนบน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขนาดกวา้ง 12 ม. ยาว 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 250 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

157 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขามเปี้ย หมูท่ี ่5,9 ต.บา้นแฮด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

158 โครงการขดุลอกฝายหนองชา้งตาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 60 ม.ยาว 50 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสะอาด ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

159 โครงการขดุลอกลําหว้ยหลวั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 60 ม.ยาว 50 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแสง - ฝายใหม ่บา้น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
หนองโน ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

160 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง  6 ม. ยาว 1,200 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหัวชา้ง ม.16 ต.หนองแปน- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ถมดนิสงูเฉลีย่ 2  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครีี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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161 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองฝาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นฝาผนัง ต.หนองแวงนางเบา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.พล จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

162 โครงการขดุลอกโคกฝายหลวง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 17 ม.ยาว 890 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นรัตนะ ม.2 ต.โนนทอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

163 ขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น ชว่งบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 34 ม.ยาว 1,007 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ดงบงั ม.4 ต.คอนฉมิ -เขตเทศบาล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.แวงใหญ ่อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

164 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม.ยาว 1,350 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโจด ม.7 ต.กดุเคา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ถมดนิสงูเฉลีย่ 2  ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

165 ขดุลอกบงึหว้ยแย ้บา้นสนามบนิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 70 ม. ยาว 158 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.7 ต.โนนสะอาด อ.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.00 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

166 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม.ยาว 1,365 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสาํนัก ม.5 ต.หนองแปน- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ถมดนิสงูเฉลีย่ 2  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครีี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

167 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม.ยาว 1,900 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดงเค็ง ม.5 ต.ทา่ศาลา กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ถมดนิสงูเฉลีย่ 1.50  ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

168 โครงการเสรมิแนวพนังกัน้นํ้าช ีสาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 4 ม.ยาว 1,745 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหัน ม.3 ต.พระบ-ุบา้นหนิกอง ม.6 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

169 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัขอนแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 24 ม.ยาว 1,775ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นหนองคอ้ ม.13 ต.บา้นลาน- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นหนองตบัเตา่ ม.7 ต.ป่าปอ บรโิภคและการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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170 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองโก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,820ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หนองผอืบงั ชว่งบา้นหนองโก ม.6 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย-บ.ขามป้อม บรโิภคและการเกษตร
ม.9 ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

171 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสอืเฒา่ใหญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 2,080 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นหนองดู ่ม.3 ต.ป่าปอ- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นหนองเจา้เมอืง ม.6 ต.แคนเหนอื บรโิภคและการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

172 ขดุลอกหนองออ้ บา้นบงึเรอืใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ยาว 1450 ม.ลกึ 4.00 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.10 ต.โคกส ีและ ต.บงึเนยีม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

173 ขดุลอกลําหว้ยไชยสอ บา้นไชยสอ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม.ยาว 3010 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.2 ต.ไชยสอ -ต.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

174 ขดุลอกลําหว้ยจระเข ้บา้นหนองวดัป่า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,738 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 ต.ดอนดัง่ - บา้นวงัคณู ม.4 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอ้ง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

175 ขดุลอกลําหว้ยโสกชาต ิบา้นสาํโรง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 788 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.2 ต.หนองนํ้าใส - ต.ในเมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

176 ขดุลอกหนองคําใหญ ่บา้นกดุนํ้าใส เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 43 ม.ยาว 600 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 ต.กดุนํ้าใส เชือ่มเขต ต.มว่งหวาน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

177 ขดุลอกลําหว้ยแคน ชว่งบา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 1,174 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เม็ก ม.1 ต.หนองเม็ก - เขต ต.ขาม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ป้อม ม.9 ต.หันโจด อ.หนองสอง บรโิภคและการเกษตร
หอ้ง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่



4 - 27

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

178 ขดุลอกลําหว้ยใหญ ่บา้นนาขา่ ม.13 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 1,150 ม. 1,600,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.นาขา่ - บา้นบวั ม.1 ต.กดุบวั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

179 ขดุลอกบงึหนองหวาย บา้นพรมนมิติ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 550 ม. 1,800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 และ ต.โคกส ีต.บงึเนยีม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

180 ขดุลอกลําหว้ยทราย บา้นหนองไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 13 ม.ยาว 1,100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.8 ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ  กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

181 โครงการขดุลอกโสกมลูหมา ม.2 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.แวงใหญ ่อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

182 โครงการขดุลอกหนองตอ หนองยาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 13 ม.ยาว 1,100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสหีนาถ ม.3 ต.โนนทอง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

183 โครงการขดุลอกหนองตาพุฒ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง  16 ม. ยาว 5,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นรัตนะวด ีม.11 พรอ้มงานขดุขน นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ยา้ยดนิถมถนนสายบา้นรัตนะ- และการเกษตร
บา้นชทีา่วงัเวนิ

184 โครงการขดุลอกลําหว้ยทอืตอ่จาก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หว้ยมว่ง บา้นโนนสวา่ง-หว้ยวงัคลอง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

185 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ยจากแยก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หว้ยฟ้าโคน-แนวเขต ต.ดอนดู่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

186 โครงการขดุลอกหนองบา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
วดัป่า  ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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187 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

188 โครงการขดุลอกลําหว้ยกอบง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

189 โครงการขดุลอกหนองบอ่ ม.3,8 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.คคูํา อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

190 โครงการขดุลอกหนองนกเขยีน ม.2 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ ขดุลอกหนองนกเขยีน 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.คคูํา อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

191 โครงการขดุลอกหนองบวั ม.4 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
 ต.คคูํา อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

192 โครงการขดุลอกหนองนกไกน่า ม.5, เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
6 ต.คคูํา อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

193 โครงการขดุลอกลําหว้ยบง ม.10 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 30 ม. ยาว 200 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกมว่ง ต.ศรสีขุ อ.สชีมพู นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

194 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าขนาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 13 ม.ยาว 1,100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เล็กบา้นโสกรัง ม.3 ต.ศรสีขุ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

195 โครงการขดุลอกลําหว้ยทรายขาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตอนกลาง บา้นโสกรัง ม.3 ต.ศรสีขุ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

-จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
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196 โครงการขดุลอกหนองฝายใหญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 70 ม. ยาว 158 ม. 1,000,000 ไดร้ับประโยชน์
ต.โคกสงา่  อ.พล จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 2.00 ม.

และการเกษตร

197 โครงการกอ่สรา้งคลองสง่นํ้าเชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง  10  ม.ยาว 2,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
คลองเดมิขยายพืน้ทีส่ง่นํ้า(จากสถานี นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นหว้ยอึง่ ต.โนนพะยอม และ และการเกษตร
ต.กดุเพยีขอม)ไปบา้นนาดอกไม ้
ม.9 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

198 กอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าบา้นทา่ขอ่ยใต ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.13  อ.ชนบท  จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค สงู  1.5 ม. ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

199 โครงการขดุลอกลําหว้ยศรธีรรมา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโสกแต ้ม.7 ต.ป่าหวายนั่ง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม.
อ.บา้นฝาง เชือ่ม เขต อ.อบุลรัตน์ และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

200 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง  15 ม. ยาว 1,500 ม. 2,700,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนิกอง ม.4 ต.ป่ามะนาว นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม.
อ.บา้นฝาง เชือ่มเขตตําบลยางคํา และการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

201 โครงการขดุลอกลําหว้ยมว่งตอนลา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม. ยาว 800  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นวงัหนิ ม.7 ต.สระแกว้-เขต นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค
เทศบาลตําบลวงัมว่ง อ.เปือยนอ้ย และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

202 โครงการกอ่สรา้งพนังอา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 7 ม. ยาว 943  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แกง่ละวา้ บา้นละวา้ ม.5-6-บา้น นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่
ชกีกคอ้ ม.7 ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ-่ และการเกษตร 18,860 ลบ.ม.
ต.โคกสาํราญ อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่
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203 โครงการขดุลอกฝายหลวง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 30 ม. ยาว 629  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กดุฉมิ ม.7,8 ต.โนนทนั- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม.
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

204 โครงการขดุลอกลําหว้ยหลกัดา่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 16 ม. ยาว 1,012 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นโสกไผ ่ม.6 ต.ใหมน่าเพยีง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.50 ม.
อ.แวงใหญ-่ต.กา้นเหลอืง และการเกษตร
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ (ชว่งที ่2)

205 โครงการขดุลอกลําหว้ยโจด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ ชว่งที ่1 กวา้ง 15 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหว้ยหวา้ ม.6 ต.โนนฆอ้ง- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ยาว 1,300 ม. ลกึ 3 ม.
ต.บา้นเหลา่ อ.บา้นฝาง และการเกษตร ชว่งที ่2 ขดุลอกพืน้ทีไ่ม่
จ.ขอนแกน่ นอ้ยกวา่ 3,194 ตรม.

206 โครงการขดุลอกหนองเปาะ บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 83 ม.ยาว 159 ม. 1,200,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โนนสวรรค ์ม.7 ต.บา้นแฮด-เทศบาล นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ตําบลวงัสวรรค ์อ.บา้นแฮด และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

207 โครงการขดุลอกหนองดอนปู่ ตา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 79 ม.ยาว 111 ม. 1,200,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นผักหวาน ม.5 ต.หนองปลาหมอ- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

208 โครงการขดุลอกหนองค ูบา้นขาม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 90 ม. ยาว 122 ม. 1,184,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 ต.บา้นขาม อ.นํ้าพอง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ขดุลกึเฉลีย่ 4 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

209 โครงการขดุบอ่สาธารณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ทศิตะวนัออกกวา้ง 20 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรค์ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ทศิตะวนัตกกวา้ง 40 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง และการเกษตร ยาว 80 ม. ขดุลกึเฉลีย่
จ.ขอนแกน่ 4 ม.

210 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 14 ม.ยาว 1,200 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะลําหว้ยจาน บ.โสกกอ้ง ม.6 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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211 โครงการขดุลอกทุง่พงึพดื บ.ทุง่แค เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 240 ม. ยาว 250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.9 ต.เพ็กใหญ ่ อ.พล จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์

212 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 5 ม. ยาว 5,750 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

213 โครงการขดุลอกแกง่กดุโดก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 100 ม.ยาว 1,000 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

214 โครงการขดุลอกหว้ยบกัอุย้ในเขต เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 500 ม. 600,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.พระบ ุอ.พระยนื จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์

215 โครงการขดุลอกหว้ยวงัหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 8 ม. ยาว 500 ม. 500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโจดใหญ ่ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

216 ขดุลอกลําหว้ยใหญ ่บา้นแกน่เทา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 200 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.7 ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง-ต.สาวะถี กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

217 ขดุลอกหนองเบน บา้นคําแกน่คณู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 105 ม.ยาว 200 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.7 ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง เชือ่มเขต กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.วงัชยั อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

218 ขดุลอกลําหว้ยวงัยาง (ชว่งที ่2) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 105 ม.ยาว 200 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เริม่ตน้จากบา้นอาจสามารถ ม.9,12 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

219 ขดุลอกลําหว้ยปลาจอ่ย บา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,766 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กระแหลง่ ม.5 ต.หนองกงุเซนิ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ภเูวยีง - เขือ่นอบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

220 ขดุลอกลําหว้ยวงัไฮ บา้นผักหนาม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 14 ม.ยาว 700 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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221 ขดุลอกลําหว้ยวงัเวนิ บา้นดอนหมาก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 1,858 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
พรกิ ม.2 ต.แคนเหนอื-ต.หนองนํ้าใส กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน บรโิภคและการเกษตร

222 ขดุลอกหนองนกเอีย้ง บา้นดอนชา้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 67 ม. ยาว 320 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 ต.ดอนชา้ง และ ต.บา้นหวา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

223 ขดุลอกหนองโสกนํ้าขาว บา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 95 ม. ยาว 175 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ปิง ม.10 ต.สาวะถ ีและ ต.บา้นคอ้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50  ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

224 ขดุลอกหนองบงึถงุเทยีว บา้นโคกสงู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 48 ม. ยาว 220 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.17 ต.นํ้าพอง เชือ่ม ต.หนองกงุ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

225 ขดุลอกแกง่ละวา้ บา้นชกีกคอ้ ม.7 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 200 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่-ต.หนองแปน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

226 ขดุลอกหนองไหล บา้นโนนหัวชา้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.8 ต.โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่ม ต.ศรสีขุสาํราญ อ.อบุลรัตน์ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

227 ขดุลอกลําหว้ยทราย บา้นลาน ม.5 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,500ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.บา้นลาน -บา้นสวา่ง ม.8 ต.หนิตัง้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

228 ขดุลอกลําหว้ยไผ ่บา้นหนองชา ม.6  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,484 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.นํ้าออ้ม เชือ่มบา้นวงัโพน ม.3,10 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่ 

229 ขดุลอกลําหว้ยโจด บา้นโคกสวา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,050 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.10 ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน ์เชือ่ม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เขต อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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230 ขดุลอกลําหว้ยเตา่ บา้นมาลา ม.3 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 72 ม.ยาว 130 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ชมุแพ เชือ่มเทศบาลเมอืงชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

231 ขดุลอกหนองเทงิ บ.หนองสองหอ้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม. ลกึ 4 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 ต.นางาม อ.มญัจาครี ี กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

232 ขดุลอกลําหว้ยศลิาพรอ้มกอ่สรา้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,510 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ทางนํ้าผา่น ชว่งบา้นหนองกงุ ม.2 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ศลิา - บา้นหัวถนน ม.5 อ.เมอืง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

233 ขดุลอกบงึหนองหวาย บา้นบงึฉมิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ความยาว 745 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 ต.บงึเนยีม และ ต.โคกส ีอ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

234 ขดุลอกหนองบวัทอง ม.8 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม. ลกึ 4 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โนนคอม อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

235 ขดุลอกลําหว้ยสายบาตรนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม.ยาว 741 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนามลู ม.4 - บา้นตอประดู ่ม.3 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ดนูสาด อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

236 ขดุลอกหนองเตา่ บา้นหนองเตา่ ม.5 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ความยาว 502 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โคกส ีและ ต.หนองตมู อ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

237 ขดุลอกหว้ยเสยีว บา้นโคกกลาง ม.8 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 2,400 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.วงัชยั - ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

238 ขดุลอกลําหว้ยกดุเวยีน บ.สามหมอ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 800 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 และ บ.โนนทนั ม.2 ต.โพธิไ์ชย กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.นาแพง กิง่ อ.โคกโพธิไ์ชย บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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239 ขดุลอกลําหว้ยบะตาจา่ บ.เตาเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม. ยาว 3000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.5 ต.โจดหนองแก อ.พล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

240 ขดุลอกลําหว้ยคอ้ บา้นซําภทูองเหนอื เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ถงึ บา้นวงัเจรญิ ต.หว้ยมว่ง ถงึ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

241 ขดุลอกลําหว้ยแลง้ 2 บา้นไผก่ดุหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม.ยาว 2,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.3 ต.ไชยสอ เชือ่มเขตเทศบาล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เมอืงชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

242 ขดุลอกลําหว้ยอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,800 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองสรวง ม.12 ต.หนองเม็ก กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่มบา้นกดุรัง ม.6 ต.หนองสอง บรโิภคและการเกษตร
หอ้ง อ.หนองสองหอ้ง

243 ขดุลอกหนองลําหว้ยไผ ่บา้นวงัชยั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 25 ม.ยาว 400 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.6 บา้นสรา้งแซง่ ม.7 ต.วงัชยั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่ม ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

244 ขดุลอกหนองออ้ บา้นบงึเรอืใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ยาว 1450 ม.ลกึ 4.00 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.10 ต.โคกส ีและ ต.บงึเนยีม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

245 ขดุลอกบงึนอ้ย บา้นเหมอืดแอ ่ม.7 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ยาว 910 ม.ลกึ 2 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองตมู และ ต.โคกส ีอ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

246 ขดุลอกลําหว้ยสวนหมอ่น บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หนองหอย ม.6 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

247 ขดุลอกลําหว้ยบะตาจา่ บ.เตาเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,510 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.5 ต.โจดหนองแก อ.พล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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248 ขดุลอกลําหว้ยโกทาตอนบน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,646 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นศรอีบุล ม.5 ต.บา้นใหม ่- บา้น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
หาดสวรรค ์ม.13 ต.วงัเพิม่ อ.สชีมพู บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

249 ขดุลอกลําหว้ยเอีย่น ม.3 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 3000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.กดุเพยีขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

250 ขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น บ.ปอแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 1,858 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 อ.ชนบท-เชือ่มเขต อ.แวงใหญ่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

251 ขดุลอกลําหว้ยยาง บ.คําแกน่คณูนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,647 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.8 ต.มว่งหวาน เชือ่ม ต.วงัชยั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

252 ขดุลอกลําหว้ยป่าเปือย(หว้ยกวาก) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 2,160 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสมบรูณ์ ม.2 ต.โนนสมบรูณ์ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เขาสวนกวาง บรโิภคและการเกษตร

253 ขดุลอกฝายบกัโคง้ บ.หนองกงุใหญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 567 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 บา้นหนองแวงกงุ ม.5 บา้นอนา กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
มัย ม.6 บา้นหนองกงุแปน ม.9 บรโิภคและการเกษตร
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน

254 ขดุลอกหนองนํ้าสาธารณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 90 ม. ยาว 225 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแวงค ูม.6 ต.บา้นฝาง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

255 ขดุลอกหว้ยแคนนอ้ย บา้นโนนเหลือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 1,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม บรโิภคและการเกษตร

256 ขดุลอกลําหว้ยใหญ ่บา้นแกน่เทา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 200 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.7 ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง-ต.สาวะถี กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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257 ขดุลอกลําหว้ยใหญ ่(ตอน 2) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นทุม่ และ ต.นาหวา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

258 ขดุลอกลําหว้ยหาด (ชว่งที ่3) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 1,100 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นถนนกลาง ม.11 ต.สระพัง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นแทน่ จ.ชยัภมู ิถงึบา้นหาด บรโิภคและการเกษตร
ม.10 ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื

259 ขดุลอกลําหว้ยแดง บา้นทา่มะเดือ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,380 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.8 ต.ทา่กระเสรมิ อ.นํ้าพอง - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เขตตดิตอ่ ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง บรโิภคและการเกษตร

260 สรา้งอา่งเก็บกกันํ้าโคกพระ ม.1,10, เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 53 ม. ยาว 177 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
2,11,ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50  ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

261 ขดุลอกบงึหว้ยแย ้บา้นสนามบนิ ม.7 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 70 ม. ยาว 158 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โนนสะอาด อ.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.00 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

262 ขดุลอกบงึนอ้ย บา้นเหมอืดแอ ่ม.7 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ยาว 910 ม.ลกึ 2 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองตมู และ ต.โคกส ีอ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

263 ขดุลอกลําหว้ยไผ ่บา้นหนองชา ม.6  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,484 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.นํ้าออ้ม เชือ่มบา้นวงัโพน ม.3,10 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่ 

264 โครงการขดุลอกลําหว้ยอปุโป เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองไผน่อ้ย ม.4 ต.ดอนดู ่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง เชือ่มบา้นปอพาน บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.
ต.ปอพาน อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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265 ขดุลอกลําหว้ยโจด บา้นโคกสวา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 3,058 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.10 ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน์ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

266 ขดุลอกลําหว้ยยาง(ตอนลา่ง) ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 9 ม.ยาว 3,058 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองค ูม.5 ต.พระยนื อ.พระยนื กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

267 ขดุลอกลําหว้ยอโีซ ชว่งบา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,680 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เรอื ม.7 ต.โจดหนองแก - เขตบา้น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เพ็กนอ้ย ม.5 ต.โสกนกเต็น อ.พล บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

268 ขดุลอกลําหว้ยหลบุโพลง ชว่งบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,680 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โพนแดง ม.5ต.โพนทอง อ.แวงใหญ่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นโพนงาม ม.4 ต.ทา่นางแนว บรโิภคและการเกษตร
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

269 ขดุลอกลําหว้ยหนองโกนอ้ย ต.ทา่วดั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,350ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ถงึ บา้นหนองมว่ง ต.ทางขวาง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

270 ขดุลอกหนองอา่งเก็บนํ้ากดุแห ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 250 ม.ยาว 120 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุแห ่ม.1 ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

271 ขดุลอกลําหว้ยกดุไชย จากบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 35 ม.ยาว 480 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ - ต.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

272 โครงการขดุลอกหนองเม็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ขดุลอกหนองเม็ก 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบอ่ใหญ ่ม.3,8 ต.คคูํา อ.ซําสงู เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

273 โครงการขดุลอกหนองนกเขยีน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกหนองนกเขยีน 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคคูํา ม.2 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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274 โครงการขดุลอกหนองบอ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกหนองบอ่ 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบอ่ใหญ ่ม.3,8 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

275 โครงการขดุลอกบงึกะชา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกบงึกะชา 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคคูลอง ม.7 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

276 โครงการขดุลอกหนองโสกเดิน่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 80 ม. ยาว 140 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 ต.กระนวน อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 5 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

277 โครงการขดุลอกเหมอืงเล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 80 ม. ยาว 140 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.2 -ม.6 ต.กระนวน อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 1.5 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

278 โครงการขดุลอกหนองบก บ.หนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 25 ม. ยาว 175 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ซองแมว ม.5 ต.หนองมะเขอื กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.พล จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

279 โครงการขดุลอกลําหว้ยสายบาตร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 3,140 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นยางคํา ม.6 ต.กระนวน อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 8 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่

280 โครงการขดุลอกลําหว้ยเหมอืงใหญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 8 ม. ยาว 1,140 ม. 500,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นยางคํา ม.6 ต.กระนวน อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่

281 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้กัน้หว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ฝายนํ้าลน้ จํานวน 1 แหง่ 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สายบาตร บา้นคําแมด ม.2 ต.คําแมด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

282 โครงการขดุลอก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 80 ม. ยาว 140 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคคูํา ม.2 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 5 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร
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283 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม. ยาว 3 กม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นใหมน่าเพยีง ม.1 ต.ใหมน่าเพยีง -กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 1 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นโสกเหลีย่ม ม.9 -บา้นถลงุเหล็ก บรโิภคและการเกษตร
ม.7 ต.ใหมน่าเพยีง -บา้นโนนสวรรค ์
ม.3 ต.คอนฉมิ อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

284 โครงการกอ่สรา้งคนักัน้นํ้าลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 3.50 ม. ยาว 30 ม. 900,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ทราย บา้นบะแค ม.5 ต.แวงหใญ ่- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นโนนสวรรค ์ม.3 ต.คอนฉมิ บรโิภคและการเกษตร
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่

285 โครงการขดุลอกฝายตลาดใหญ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 100 ม. ยาว 3000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโสกเหลือ่ม ม.9 -บา้นทา่เยีย่ม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 0.80 ม. ไดร้ับประโยชน์
ม.10 ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

286 โครงการขดุลอกฝายซําโพธิ์ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 110 ม. ยาว 170 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นดอนหัน ม.3 ต.ใหมน่าเพยีง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

287 โครงการขดุลอกฝายตลาดแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 120 ม. ยาว 150 ม. 1,800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโสกเหลือ่ม ม.- ต.ใหมน่าเพยีง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

288 โครงการขดุลอกลําหว้ยแก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 4,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หนองทุม่ ม.8 -บา้นหว้ยแก ม.12 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ ่บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

289 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้แบบ มข. เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 40 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
2527 หว้ยนํ้าเกลีย้ง บา้นหนองกงุ ม.1 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นไผ ่อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

290 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ลําหว้ยจกิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.พรอ้มกอ่สรา้ง 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
และทอ่ลอดเหลีย่มระบายนํ้าวางใน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ทอ่ลอดเหลีย่มระบบนํ้าวาง ไดร้ับประโยชน์
ผวิจราจร (เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่- บรโิภคและการเกษตร ในผวิจราจร
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหัวหนอง)
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291 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มขา้ม 3,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ขา้มลําหว้ยจงอาง บา้นแกน่คํา ม.10 - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลําหว้ย ขนาด 4 ชอ่ง ๆ ละ ไดร้ับประโยชน์
บา้นภเูหล็กนอ้ย ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ่ บรโิภคและการเกษตร 1.8 ม.
จ.ขอนแกน่

292 โครงการขดุลอกลําหว้ยแฮด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกพืน้ที ่15 ไร่ 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองกงุ ม.1 ต.หนองปลาหมอ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

293 โครงการขดุลอกหนองศาลา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 89 ม. ยาว 180 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแดง ม.10 ต.ยางคํา กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 1.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

294 โครงการขดุลอกหนองโดก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 100 ม. ยาว 150 ม. 800,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโดก ม.2 ต.โนนทอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

295 โครงการขดุลอกลําหว้ยชนั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 60 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สายบา้นดอนนอ้ย ม.6 -บา้นทา่แร่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4 ม. ไดร้ับประโยชน์
ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

296 โครงการกอ่สรา้งสะพานเหล็กขา้ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 3 ม. ยาว 14 ม. 500,000    -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลําหว้ยรากไม ้เชือ่มตําบลดอนหัน - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 5 ม. ไดร้ับประโยชน์
เขวาไร่ จดุบา้นโนนตุน่ ม.7 ต.ดอนหัน บรโิภคและการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

297 โครงการขดุลอกกดุนาแซง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16  ยาว 990 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนายาว ม.4 ต.บา้นโคก เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 25,900 ลบ.ม.

298 โครงการขดุลอกหนองหนิเหบิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16  ยาว 990 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นซบับอน ม.7ต.ซบัสมบรูณ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 25,900 ลบ.ม.

299 โครงการขดุลอกลําหว้ยโพง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16  ยาว 990 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาแพง ม.5 บา้นสงแดง ม.4 เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 25,900 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

300 โครงการขดุลอกหนองซําไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นซําไผ ่ม.6 ต.ซบัสมบรูณ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

301 โครงการขดุลอกลําหว้ยเมย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนิตัง้ ม. 3,11 ต.ซบัสมบรูณ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชยจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

302 โครงการขดุลอกลําหว้ยวงัมน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหมอ้ ม.7  ต.เมอืงเกา่พัฒนา - เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

303 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50  ยาว 415 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.สชีมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 29,000 ลบ.ม.

304 โครงการขดุลอกลําหว้ยทรายขาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50  ยาว 415 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.วงัเพิม่ อ.สชีมพู  จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 29,000 ลบ.ม.

305 โครงการขดุลอกลําหว้ยหวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.สชีมพู อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

306 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าฝายโสก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาเจรญิ ม.11 ต.นาจาน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

307 โครงการขดุลอกหนองทมุทาม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกนาฝาย ม.10 ต.กดุธาต ุ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

308 โครงการขดุลอกหนองอแีล เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุกัง้ ม.4 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

309 โครงการขดุลอกลําหว้ยใหม ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองหอย ม.7 ต.บา้นโคก เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

310 โครงการขดุลอกลําหว้ยคนัซอ้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขนวน ม.1 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

311 โครงการขดุคลองสง่นํ้าบา้นคมึชาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

312 โครงการขดุคลองสง่นํ้าบา้นโนนลาน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 10 ม.ยาว 950 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.กดุธาต ุอ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

313 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ม.ยาว 2,200 ม. 2,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศลิา จ.ขอนแกเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

314 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองผอื เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ม.ยาว 2,200 ม. 2,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาโพธิ ์ม.7 ต.นางิว้ อ.เขาสวนกวาเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

315 โครงการขดุลอกหนองแสงตอนบน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ขนาดพืน้ที ่20 ไร่ 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.5,15 บา้นหว้ยยาง ต.ดงเมอืงแอม เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

316 โครงการขดุลอกหนองฝายบา้นโคกสงู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50  ยาว 415 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.6 ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 29,000 ลบ.ม.

317 โครงการขดุลอกลําหว้ยโจกโหลก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50  ยาว 415 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคํานางปุ่ ม ม.11 ต.เขาสวนกวาง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 29,000 ลบ.ม.

133,982,000 149,600,000 152,184,000 รวม   317  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่



4 - 43

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการบรหิารจัดการขยะและ  -รณรงคส์รา้งจติสํานกึในการ -ชมุชนในจังหวัดขอนแกน่ 600,000    600,000      600,000      ชมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
มลพษิในจังหวัดขอนแกน่ อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม จํานวน  20  ชมุชน

 -ลดปรมิาณขยะในชมุชน
พืน้ที ่จ.ขอนแกน่ โดยการ
สรา้งมลูคา่เพิม่

2 โครงการวางทอ่ระบายนํ้า คสล. เพือ่ป้องกนันํ้าทว่มขงัใน ความยาว 160 ม.วางทอ่ 400,000    ระดบัความพงึพอใจของ
บา้นหนองแวง ม.8,21 ต.ทา่พระ - ในเขตอําเภอแวงใหญแ่ละ ขนาด 0.60 ม.พรอ้มบอ่พัก ประชาชนในเขตพืน้ที่
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 ใหม้รีะบบระบายนํ้าเสยี โครงการ
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ชมุชน

3 โครงการบรหิารจัดการขยะและ เพือ่ลดปรมิาณขยะในจังหวัด โรงเรยีนในจังหวัด 2,800,000    2,800,000   โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
มลพษิในจังหวัดขอนแกน่  โดยการสรา้งมลูคา่เพิม่ ขอนแกน่ 50 แหง่ ผา่นการอบรม 50 แหง่

4 โครงการศกึษาความเหมาะสม เพือ่ศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตปีละ 1 แหง่ 1,500,000    1,500,000   รายงานผลการศกึษา
การศกึษาผลกระทบเบือ้งตน้ และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
จัดสรา้งศนูยก์ําจัดขยะจังหวัด การกอ่สรา้งศนูยก์ําจัดขยะ
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

5 โครงการศกึษาวจิัยเพือ่การจัด เพือ่หารปูแบบและแนวทาง ไมน่อ้ยกวา่ 1 เรือ่ง 1,000,000 1,000,000 รายงานผลการศกึษา
การสิง่แวดลอ้ม ในการบรหิารจัดการภาวะ

มลพษิในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

6 โครงการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ เพือ่ตดิตามและเฝ้าระวัง -สุม่ตรวจคณุภาพแหลง่ 500,000      700,000      รายงานผลการตรวจตดิตาม
สิง่แวดลอ้มเพือ่จัดทํารายงาน คณุภาพมลพษิทางนํ้า นํ้าสําคญัในจังหวัดไม่ และเฝ้าระวังคณุภาพแหลง่
สถานการณ์มลพษิในทอ้งถิน่ ของแหลง่นํ้าทีส่ําคญัในเขต นอ้ยกวา่ 2 แหง่ ไมน่อ้ย นํ้า

จังหวัดขอนแกน่ กวา่ 50 ตวัอยา่ง
-อบรมการตรวจและเฝ้า
ระวังแหลง่นํ้าแกเ่ยาวชน
รวม 1 รุน่ 150 คน

แนวทางการพฒันาที ่4.4  เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ระบบบําบดันํา้เสยีรวม และมลภาวะอืน่ ๆ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

แนวทางการพฒันาที ่4.4  เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ระบบบําบดันํา้เสยีรวม และมลภาวะอืน่ ๆ 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 โครงการบรหิารจัดการขยะอันตราย  -รณรงคส์รา้งจติสํานกึในการ  -จัดประชมุสมัมนา อปท. 300,000      300,000      ลดปรมิาณขยะอันตราย
ในจังหวัดขอนแกน่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการบรหิารจัดการขยะ ในจังหวัดขอนแกน่

และสิง่แวดลอ้ม อันตรายในจังหวัดขอนแกน่
 -สรา้งการมสีว่นรว่มของประ
ชาชนในการแกไ้ขปัญหาขยะ
อันตราย

8 โครงการป้องกนัและแกไ้ขมลพษิ 1) เพือ่ลดภาวะการเกดิมลพษิ 1)ศกึษา วจิัย หาแนว 1,000,000    1,000,000   มเีครอืขา่ยอาสาสมัคร
ทางอากาศและแหลง่นํ้าตาม ทางอากาศและแหลง่นํ้า ทางป้องกนัและแกไ้ข ป้องกนัและแกไ้ข
ธรรมชาติ 2)เพือ่ลดมลพษิของเสยีจาก สาเหตขุองการเกดิมลพษิ มลพษิ

การอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 2)ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีใ่น
ภายในชมุชนไดร้ับการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
บําบัดกอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่ 3)เตรยีมความพรอ้ม
นํ้าธรรมชาติ เพือ่รับการถา่ยโอนภารกจิ 

จากสว่นกลาง

1,000,000      7,700,000         7,900,000        รวม    8  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญ เพือ่สมทบกองทนุบําเหน็จ -สมทบกองทนุบําเหน็จ 8,900,000   8,900,000   8,900,000   ระดบัความพงึพอใจของ
บํานาญ ขา้ราชการ/ลกูจา้ง บํานาญขา้ราชการ/ลกูจา้ง บคุลากร
และกองทนุบําเหน็จบํานาญ ในสงักดั
ขา้ราชการ (กบข.) -สมทบกองทนุบําเหน็จ 90,000       90,000       90,000        ระดบัความพงึพอใจของ

บํานาญขา้ราชการ (กบข.) บคุลากร
กองการศกึษาฯ

2 เงนิสํารองจ่าย เพือ่สํารองจ่ายกรณีเรง่ดว่น -ชว่ยเหลอืราษฎรกรณี 40,000,000 40,000,000 40,000,000  จํานวนโครงการ/กจิกรรม
และจําเป็นในการชว่ยเหลอื เกดิสาธารณภัยหรอืไดร้ับ เรง่ดว่น
และแกไ้ขปัญหาความ ความเดอืดรอ้น
เดอืดรอ้นแกร่าษฎร -ราษฎรใน 26 อําเภอ

3 รายจ่ายตามขอ้ผกูพัน 1.เพือ่เป็นเงนิทนุการศกึษา -เงนิทนุการศกึษาผูบ้รหิาร 690,000      690,000     690,000      จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับทนุ
ของผูบ้รหิารและบคุลากร สมาชกิสภา อบจ.ขก. การศกึษา

และขา้ราชการ อบจ.ขก.
2.เพือ่สมทบกองทนุประกนั -สมทบกองทนุประกนัสงัคม
สงัคมของพนักงานจา้ง พนักงานจา้ง และลกูจา้ง
และลกูจา้งตามภารกจิ ในสงักดั รวม 124 คน

(1)กองการเจา้หนา้ที่ 572,000 572,000 572,000 รอ้ยละของงบประมาณที่
(2)กองการศกึษาฯ 100,000 100,000 100,000 เบกิจ่าย
(3) สถานขีนสง่ฯ 175,600 175,600 175,600

4 โครงการบรหิารจัดการ การคลัง
อบจ.ขอนแกน่
4.1 เงนิเดอืน
(1)เงนิเดอืนนายกฯและรองนายกฯ เพือ่เป็นเงนิเดอืนและคา่ตอบ -นายก อบจ.ขก. 1 คน 1,766,400   1,766,400   1,766,400   รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ

แทนสําหรับนายกฯ และ -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จ่าย
รองนายก อบจ.ขก.

(2) เงนิเดอืนเลขานุการและ เพือ่เป็นเงนิเดอืนเลขาฯ และ -เลขานุการ 1 คน 899,700      899,700     899,700      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
 ทีป่รกึษานายกฯ ทีป่รกึษานายก อบจ.ขก. -ทีป่รกึษานายก อบจ.ขก. จ่าย

 5 คน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

(3) เงนิเดอืนขา้ราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ ขา้ราชการสงักดั รวม 190 รอ้ยละของงบประมาณที่
ขา้ราชการในสงักดั อบจ.ขก. อัตรา ในสงักดัดงันี้ เบกิจ่าย

(1) สํานักปลัดฯ 10,565,000 10,565,000 10,565,000  
(2) กองชา่ง 9,324,000   9,324,000   9,324,000   
(3) กองคลัง 7,900,000   7,900,000   7,900,000   
(4) กองกจิการสภาฯ 2,960,000   2,960,000   2,960,000   
(5) กองการศกึษาฯ 6,200,000   6,200,000   6,200,000   
(6) กองแผนและงบประมาณ 6,940,000   6,940,000   6,940,000   
(7) กองกจิการขนสง่ 3,240,000   3,240,000   3,240,000   
(8) กองพัสดฯุ 55,121,100 55,121,100 55,121,100  
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 4,863,900   4,863,900   4,863,900   
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 991,200      991,200     991,200      

4.2 คา่ตอบแทน
(1) คา่ตอบแทนประธานสภาฯ เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทน สมาชกิสภา อบจ.ขก. 10,064,400 10,064,400 10,064,400  รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
รองประธานสภาฯและสมาชกิสภา ประธานสภา/รองประธานสภาฯ จํานวน 42 คน จ่าย
อบจ.ขก. และ ส.อบจ.ขก.

(2)คา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง เพือ่เป็นคา่ตอบแทนนายกฯ/ -นายก อบจ.ขก. 1 คน 468,000      468,000     468,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
นายกฯ/รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก. -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จ่าย

(3)คา่ตอบแทนพเิศษนายกฯ/ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนนายกฯ/ -นายก อบจ.ขก. 1 คน 468,000      468,000     468,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก. -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จ่าย

(4) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอัน เพือ่เป็นคา่ตอบแทน คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง 700,000      700,000     700,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
เป็นประโยชนแ์ก ่อบจ.ขก. คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง ตรวจรับการจา้ง และผู ้ จ่าย

ตรวจการจา้ง และผูค้วบคมุ ควบคมุงานกอ่สรา้ง
งานกอ่สรา้งของ อบจ.ขก. ไมน่อ้ยกวา่ 350 โครงการ

(5) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนคณะ คา่ตอบแทนการประชมุ 190,000      190,000     190,000      จํานวนครัง้ของการจัดการ
อนุกรรมการขา้ราชการ อบจ.ขก. กรรมการและอนุกรรมการ ไมน่อ้ยกวา่เดอืนละ ประชมุ

ขา้ราชการ อบจ.ขก. 1 ครัง้ รวม 12 ครัง้/ปี

(6) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนคณะ คา่ตอบแทนการประชมุ 20,000       20,000       20,000        รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

สอบสวนทางวนิัย กรรมการสอบสวนทางวนิัย อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ จ่าย
(7) เงนิประจําตําแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจําตําแหน่งผอ./หน.สํานักฯ สงักดั จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับเงนิ

ระดบัหัวหนา้สว่นราชการ (1) สํานักปลัดฯ 388,800      388,800     388,800      ประจําตําแหน่ง
หน่วยงานในสงักดั อบจ.ขก. (2) กองชา่ง 67,200       67,200       67,200        

(3) กองคลัง 67,200       67,200       67,200        
(4) กองกจิการสภาฯ 67,200       67,200       67,200        
(5) กองการศกึษาฯ 202,000      202,000     202,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 67,200       67,200       67,200        
(7)กองกจิการขนสง่ 67,200       67,200       67,200        
(8)กองพัสดฯุ 67,200       67,200       67,200        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 67,200       67,200       67,200        

4.3 คา่จา้ง
(1) คา่จา้งลกูจา้งประจํา เพือ่เป็นคา่จา้งลกูจา้งประจํา ลกูจา้งประจํา สงักดั รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ

สว่นราชการสงักดั อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ  8  คน 1,890,000   1,890,000   1,890,000   จ่าย
(2) กองชา่ง 26 คน 4,491,800   4,491,800   4,491,800   

(2) คา่จา้งพนักงานจา้ง เพือ่เป็นคา่ครองชพีพนักงาน พนักงานจา้ง สงักดั ประมาณ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
จา้งปฏบิัตงิานสว่นราชการ 80 คน ดงันี้ จ่าย
ในสงักดั อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 2,470,000   2,470,000   2,470,000   

(2) กองแผนและงบประมาณ 798,000      798,000     798,000      
(3) กองชา่ง 2,348,000   2,348,000   2,348,000   
(4) กองพัสดฯุ 249,200      249,200     249,200      
(5)กองกจิการสภาฯ 267,300      267,300     267,300      
(6) กองการศกึษาฯ 2,200,000   2,200,000   2,200,000   
(7)กองการเจา้หนา้ที่ 451,000      451,000     451,000      
(8) กองคลัง 130,000      130,000     130,000      
(9) สถานขีนสง่ฯ 1,756,100   1,756,100   1,756,100   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

4.4 เงนิเพิม่และเงนิรางวัล
(1) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนและเงนิ ผูบ้รหิาร/ผอ.กอง/นติกิร จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับเงนิ

เพิม่ตา่งๆทีม่สีทิธไิดร้ับแก่ (1) สํานักปลัดฯ 515,000      515,000     515,000      เพิม่
ขา้ราชการตามทีก่ฎหมาย (2) กองชา่ง 298,200      298,200     298,200      
กําหนด (3) กองคลัง 427,000      427,000     427,000      

(4) กองกจิการสภาฯ 67,200       67,200        
(5) กองการศกึษาฯ 300,000      300,000     300,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 126,000      126,000     126,000      
(7)กองกจิการขนสง่ 67,200       67,200       67,200        
(8)กองพัสดฯุ 103,200      103,200     103,200      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 109,200      109,200     109,200      

(2) เงนิเพิม่การครองชพีขา้ราชการ เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชพี ขา้ราชการในสงักดั จํานวน 240,000      240,000     240,000      จํานวนขา้ราชการทีไ่ดร้ับ
ของขา้ราชการ อบจ.ขก. 15 อัตรา เงนิเพิม่คา่ครองชพี
ทีม่สีทิธไิดร้ับเงนิตามระเบยีบ

(3) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลกูจา้ง เพือ่เป็นเงนิเพิม่ของลกูจา้ง ลกูจา้งประจําในสงักดั 98,000       98,000       98,000        จํานวนลกูจา้งทีไ่ดร้ับเงนิ
ประจํา ประจําในสงักดั อบจ.ขก. จํานวน 65 อัตรา เพิม่

(4) เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ เพือ่เป็นเงนิรางวัลประจําปี ขา้ราชการและลกูจา้ง 25,000,000 25,000,000 25,000,000  รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
สําหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่เป็น การปฏบิัตงิานดเีดน่ของ ในสงักดั อบจ.ขก. จ่าย
กรณีพเิศษ (เงนิรางวัลประจําปี) ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงาน ไมน่อ้ยกวา่ 877 คน

ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาสงักดั อบจ.
ขอนแกน่

(5) เงนิรางวัลเจา้หนา้ที่ เพือ่เป็นเงนิรางวัลแกเ่จา้หนา้ที่ เงนิรางวัลเจา้หนา้ทีต่ํารวจ 274,000      274,000     274,000      รอ้ยละของงบประมาณที่
ตํารวจและทหาร ทีป่ฏบิัตงิาน และทหารทีป่ฏบิัตงิานใน เบกิจ่าย
ในสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารใน สถานขีนสง่ฯ 3 แหง่
สงักดั

(6) เงนิชว่ยคา่ครองชพีขา้ราชการ เพือ่ชว่ยคา่ครองชพีขา้ ขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา 200,000      200,000     200,000      ระดบัความพงึพอใจ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

บํานาญสว่นทอ้งถิน่ ราชการบํานาญสว่นทอ้งถิน่ ในสงักดั ทีเ่กษียณอายุ ของขา้ราชการ/ลกูจา้ง
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่น ราชการ จํานวน      คน
จังหวัดขอนแกน่

(7) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง เพือ่เป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ และ พนักงานจา้งสงักดั อบจ.ขก. รอ้ยละของงบประมาณ
เงนิเพิม่การครองชพีแก่ -สํานักปลัดฯ 576,000      576,000     576,000      ทีเ่บกิจ่าย
พนักงานจา้งตามทีก่ฎหมาย -กองการศกึษาฯ 600,000      600,000     600,000      
กําหนด -กองแผนฯ 78,000       78,000       78,000        

-กองชา่งฯ 490,000      490,000     490,000      
-กองพัสดฯุ 90,000       90,000       90,000        
-กองกจิการสภาฯ 71,700       71,700       71,700        
-กองคลัง 18,000       18,000       18,000        
-กองการเจา้หนา้ที่ 97,700       97,700       97,700        
-สถานขีนสง่ฯ 3 แหง่ 442,400      442,400     442,400      

5 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิัตงิานและใหบ้รกิารประชาชน
5.1 คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะและ เพือ่เป็นคา่เบีย้เลีย้ง ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
คา่เชา่ทีพ่ัก คา่พาหนะและคา่เชา่ทีพ่ัก ลกูจา้ง สงักดั จ่าย

ของขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา (1) สํานักปลัดฯ 250,000      250,000     250,000      
ในสงักดั อบจ.ในการสมัมนา (2) กองชา่ง 1,351,400   1,351,400   1,351,400   
และเดนิทางไปปฏบิัตริาชการ (3) กองคลัง 100,000      100,000     100,000      
นอกพืน้ที่ (4) กองกจิการสภาฯ 100,000      100,000     100,000      

(5) กองการศกึษาฯ 200,000      200,000     200,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000     100,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000       30,000        
(8) กองพัสดฯุ 60,000       60,000       60,000        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 250,000      250,000     250,000      
(10) สถานขีนสง่ฯ 30,000       30,000       30,000        
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 30,000       30,000       30,000        
(12) โรงเรยีนในสงักดั
-ร.ร.บา้นคขูาด 35,000       35,000       35,000        
-ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 45,000       45,000       45,000        
-ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 45,000       45,000       45,000        
-ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 50,000       50,000       50,000        

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



5 - 6

แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

-ร.ร.หนองโนประชาสรรพ์ 100,000      100,000     100,000      
-ร.ร.สชีมพศูกึษา 180,000      180,000     180,000      
-ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 87,000       87,000       87,000        

5.2 คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิาน เพือ่เป็นคา่อาหารทําการ ขา้ราชการ/ลกูจา้งสงักดั รอ้ยละของงบประมาณที่
นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของ ประมาณ 780 คน ประหยดั

ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง (1) สํานักปลัดฯ 275,000      275,000     275,000      
ทั่วไป ในการปฏบิัตงิานและ (2) กองชา่ง 31,500       31,500       31,500        
ใหบ้รกิารนอกเวลาราชการ (3) กองคลัง 200,000      200,000     200,000      

(4) กองกจิการสภาฯ 58,500       58,500       58,500        
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000     100,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000     100,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 45,000       45,000       45,000        
(8) กองพัสดฯุ 200,000      200,000     200,000      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 85,000       85,000       85,000        
(10) สถานขีนสง่ 742,000      742,000     742,000      
(11) โรงเรยีนในสงักดั 1,128,000   1,128,000   1,128,000   
(12) หน่วยตรวจสอบภายใน 20,000       20,000       20,000        

5.3 คา่วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เพือ่เป็นคา่นํ้ามันเชือ้เพลงิ วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ใช ้ รอ้ยละของงบประมาณที่
และหลอ่ลืน่สําหรับใช ้ ในกจิการของ ประหยดั
กบัรถยนตข์อง อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 4,000,000   4,000,000   4,000,000   
ในการปฏบิัตงิานตามภารกจิ (2)กองชา่ง 2,200,000   2,200,000   2,200,000   
ของ อบจ.ขอนแกน่ (3) กองคลัง 135,000      135,000     135,000      

(4) กองกจิการสภาฯ 100,000      100,000     100,000      
(5) กองการศกึษาฯ 150,000      150,000     150,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000     100,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 60,000       60,000       60,000        
(8) กองพัสดฯุ 60,000       60,000       60,000        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 60,000       60,000       60,000        
(10) สถานขีนสง่ 100,000      100,000     100,000      
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 60,000       60,000       60,000        
(12) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 90,000       90,000       90,000        

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 705,600      705,600     705,600      
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 4,800          4,800         4,800         
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 100,000      100,000     100,000      
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 60,000       60,000       60,000        
- ร.ร.ซาํสงูพทิยาคม 50,000       50,000       50,000        

5.3 คา่วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ - ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 60,000       60,000       60,000        
(ตอ่) - ร.ร.สชีมพศูกึษา 450,000      450,000     450,000      

- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 51,600       51,600       51,600        
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 140,000      140,000     140,000      
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 100,000      100,000     100,000      

5.4 คา่วัสดสุํานักงาน เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่ง วัสดใุชใ้นภารกจิของหน่วยงาน รอ้ยละของงบประมาณที่
แบบพมิพแ์ละวัสดสุํานักงาน (1) สํานักปลัดฯ 150,000      150,000     150,000      ประหยดั
ใชใ้นการปฏบิัตงิานและให ้ (2) กองชา่ง 150,000      150,000     150,000      
บรกิาร (3) กองคลัง 90,000       90,000       90,000        

(4) กองกจิการสภาฯ 90,000       90,000       90,000        
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000     100,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 150,000      150,000     150,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000       30,000        
(8) กองพัสดฯุ 400,000      400,000     400,000      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 100,000      100,000     100,000      
(10) สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 15,000       15,000       15,000        
(12) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร. บา้นคขูาดฯ 60,000       60,000       60,000        
- ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 188,000      188,000     188,000      
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 100,000      100,000     100,000      
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 180,000      180,000     180,000      
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 316,000      316,000     316,000      
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 400,000      400,000     400,000      
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 150,000      150,000     150,000      
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 180,000      180,000     180,000      
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 28,000       28,000       28,000        
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 160,000      160,000     160,000      

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 27,100       27,100       27,100        

5.5 คา่วัสดงุานบา้นงานครัว เพือ่เป็นคา่จัดซือ้วัสดุ วัสดใุชใ้นภารกจิของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
งานบา้นงานครัวและวัสดอุืน่ๆ (1) สํานักปลัดฯ 100,000      100,000     100,000      จ่าย
ใชใ้นการปฏบิัตงิานและให ้ (2) กองชา่ง 20,000       20,000       20,000        
บรกิารประชาชน (3) กองคลัง 10,000       10,000       10,000        

5.5 คา่วัสดงุานบา้นงานครัว (ตอ่) (4) กองกจิการสภาฯ 15,000       15,000       15,000        
(5) กองการศกึษาฯ 15,000       15,000       15,000        
(6) กองแผนและงบประมาณ 10,000       10,000       10,000        
(7) กองกจิการขนสง่ 10,000       10,000       10,000        
(8) กองพัสดฯุ 15,000       15,000       15,000        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 10,000       10,000       10,000        
(10) สถานขีนสง่ 100,000      100,000     100,000      
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000       10,000       10,000        
(12) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 150,000      150,000     150,000      
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 7,000          7,000         7,000         
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000       20,000       20,000        
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 145,000      145,000     145,000      
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 5,000          5,000         5,000         
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 15,000       15,000       15,000        
- ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 3,000          3,000         3,000         

5.6 คา่วัสดกุารเกษตร เพือ่จัดหาวัสดกุารเกษตรใน จัดหาวัสดกุารเกษตร รอ้ยละของงบประมาณที่
การดแูลและบํารงุตน้ไมใ้น ในการปฏบิัตงิานสวนของ ประหยดั
ความดแูลของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 100,000      100,000     100,000      

(2) สถานขีนสง่ฯ 100,000      100,000     100,000      
(3) โรงเรยีนในสงักดั
-ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 10,000       

5.7 คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่ เพือ่เป็นคา่จัดซือ้วัสดุ ใชใ้นภารกจิของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
และอะไหลย่านพาหนะ (1) สํานักปลัดฯ 250,000      250,000     250,000      จ่าย
ใชใ้นการปฏบิัตงิานและให ้ (2)กองชา่ง 1,800,000   1,800,000   1,800,000   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

บรกิารแกป่ระชาชน (3) กองคลัง 45,000       45,000       45,000        
(4) กองกจิการสภาฯ 60,000       60,000       60,000        
(5) กองการศกึษาฯ 50,000       50,000       50,000        
(6) กองแผนและงบประมาณ 60,000       60,000       60,000        
(7) กองกจิการขนสง่ 10,000       10,000       10,000        
(8) กองพัสดฯุ 20,000       20,000       20,000        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 40,000       40,000       40,000        

5.7 คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (10) สถานขีนสง่ 70,000       70,000       70,000        
(ตอ่) (11) โรงเรยีนในสงักดั

-ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 100,000      100,000     100,000      
-ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 20,000       20,000       20,000        

5.8 คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร์ จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร์ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ใชใ้นการปฏบิัตงิานและให ้ ใชใ้นภารกจิของ จ่าย
บรกิารประชาชน (1) สํานักปลัดฯ 150,000      150,000     150,000      

(2) กองชา่ง 120,000      120,000     120,000      
(3) กองคลัง 90,000       90,000       90,000        
(4) กองกจิการสภาฯ 25,000       25,000       25,000        
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000     100,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000     100,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000       30,000        
(8) กองพัสดฯุ 257,000      257,000     257,000      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 50,000       50,000       50,000        
(10) สถานขีนสง่ 50,000       50,000       50,000        
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000          5,000         5,000         
(12) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 30,000       30,000       30,000        
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 77,700       77,700       77,700        
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 65,000       65,000       65,000        
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000       20,000       20,000        
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 200,000      200,000     200,000      
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 40,000       40,000       40,000        
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 50,000       50,000       50,000        
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 30,000       30,000       30,000        

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

5.9 คา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จัดหาวัสดไุฟฟ้าและ จัดหาวัสดไุฟฟ้าและวทิยุ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
วทิยใุชใ้นการปฏบิัตงาน ใชใ้นภารกจิของ อบจ.ขก. จ่าย
และใหบ้รกิารประชาชน (1) สํานักปลัดฯ 300,000      300,000     300,000      

(2) สถานขีนสง่ 70,000       70,000       70,000        
(3) โรงเรยีนในสงักดั
 -ร.ร.สชีมพศูกึษา 76,500       76,500       76,500        

5.10 คา่วัสดกุารกอ่สรา้ง เพือ่จัดหาวัสดกุอ่สรา้งใช ้ สิง่ปลกูสรา้งในความดแูล รอ้ยละของงบประมาณที่
ในการซอ่มแซมปรับปรงุสิง่ (1) สํานักปลัดฯ 150,000      150,000     150,000      ประหยดั
ปลกูสรา้งในความดแูลของ (2)กองชา่ง 1,200,000   1,180,000   1,180,000   
อบจ.ขก. (3) สถานขีนสง่ 200,000      200,000     200,000      

(4) โรงเรยีนในสงักดั
-ร.ร.สชีมพศูกึษา 120,000      120,000     120,000      

5.11 คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จัดหาวัสดใุชใ้นการ จัดหารวัสดโุฆษณาและ 100,000      100,000     100,000      รอ้ยละของงบประมาณที่
เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ เผยแพรใ่ชใ้นภารกจิของ ประหยดั
ภารกจิของ อบจ.ขก. ให ้ อบจ.ขก.
ประชาชนทั่วไปรับทราบ

5.12 คา่วัสดแุละอะไหลซ่อ่ม เพือ่จัดหาวัสดแุละอะไหล่ จัดหาวัสดแุละอะไหล่ 100,000      100,000     100,000      รอ้ยละของงบประมาณที่
ครภุัณฑป์ระเภทโยธา สําหรับใชใ้นการป้องกนัและ เครือ่งตบดนิ และการ ประหยดั

บรรเทาสาธารณภัย และ กอ่สรา้งสําหรับงานป้องกนั
งานซอ่มแซมโครงสรา้ง บรรเทาสาธารณภัย และ
พืน้ฐานในความรับผดิชอบ งานซอ่มแซมโครงสรา้ง

พืน้ฐานในความรับผดิชอบ

5.13 คา่วัสดทุดสอบความแน่นใน เพือ่จัดหาวัสดทุดสอบความ จัดหาวัสดทุดสอบความแน่น 38,000       38,000       38,000        จํานวนวัสดทุดสอบความแน่น
สนาม แน่นประเภททรายออดาวา ในสนามประเภททราย

ออดาวา ขนาดผา่นตะแกรง
เบอร ์ คา้งตะแกรงเบอร์
40 นํ้าหนักประมาณ 227
กโิลกรัม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

5.14 คา่วัสดกุารศกึษา เพือ่จัดหาวัสดใุชใ้นการจัด จัดหาวัสดกุารศกึษาอยา่งนอ้ย จํานวนวัสดกุารศกึษา
การเรยีนการสอนของ 2 ครัง้ตอ่ภาคเรยีนสําหรับ
โรงเรยีนในสงักดัใหเ้พยีงพอ จัดการเรยีนการสอนของ

โรงเรยีนในสงักดั ดงันี้
-ร.ร.สชีมพศูกึษา 600,000      

5.15 คา่วัสดเุครือ่งแตง่กาย เพือ่จัดหาเครือ่งแตง่กายชดุ จัดหาชดุแตง่กายพืน้บา้น จํานวนเครือ่งแตง่กายชดุการ
การแสดงพืน้บา้นแกน่ักเรยีน ของนักเรยีนโรงเรยีนใน แสดงพืน้บา้น
ใชใ้นการแสดงศลิปวัฒนธรรม สงักดัเพือ่ใชใ้นการแสดง
พืน้บา้น ศลิปวัฒนธรรมพืน้บา้น ดงันี้

-ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 40,000       

5.16 คา่ซอ่มแซมครภุัณฑ์ เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซมครภุัณฑ์ ครภุัณฑใ์นความดแูลของ รอ้ยละของงบประมาณที่
ใชใ้นการปฏบิัตงิานและให ้ (1) สํานักปลัดฯ 380,000      380,000     380,000      ประหยดั
บรกิารของ อบจ.ขอนแกน่ (2) กองชา่ง 80,000       80,000       80,000        

(3) กองคลัง 70,000       70,000       70,000        
(4) กองกจิการสภาฯ 30,000       30,000       30,000        
(5) กองการศกึษาฯ 60,000       60,000       60,000        
(6) กองแผนและงบประมาณ 60,000       60,000       60,000        
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000       30,000        
(8) กองพัสดฯุ 100,000      100,000     100,000      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 50,000       50,000       50,000        
(10) สถานขีนสง่ 100,000      100,000     100,000      
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 20,000       20,000       20,000        
(12) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 40,000       40,000       40,000        
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 85,000       85,000       85,000        
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 15,000       15,000       15,000        
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 80,000       80,000       80,000        
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 50,000       50,000       50,000        
- ร.ร.ซาํสงูพทิยาคม 60,000       60,000       60,000        

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

- ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 65,000       65,000       65,000        
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 100,000      100,000     100,000      
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 12,000       12,000       12,000        
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 50,000       50,000       50,000        
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 50,000       50,000       50,000        
- ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 10,000       10,000       10,000        

5.17 คา่ซอ่มแซมยานพาหนะ เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซม ยานพาหนะในความดแูล รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ยานพาหนะใชใ้นภารกจิ รับผดิชอบของ จ่าย
ของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 530,000      530,000     530,000      

(2) กองชา่ง 2,300,000   2,300,000   2,300,000   
(3) กองคลัง 45,000       45,000       45,000        
(4) กองกจิการสภาฯ 60,000       60,000       60,000        
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000     100,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 45,000       45,000       45,000        
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000       30,000        
(8) กองพัสดฯุ 20,000       20,000       20,000        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 30,000       30,000       30,000        
(10)สถานขีนสง่ 70,000       70,000       70,000        
(11) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 10,000       10,000       10,000        
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 60,000       60,000       60,000        
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 50,000       50,000       50,000        
- ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 40,000       40,000       40,000        
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 60,000       60,000       60,000        
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 30,000       30,000       30,000        

5.18 คา่ซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซม ซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งที่ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นทรัพยส์นิ เป็นทรัพยส์นิของ อบจ. จ่าย
ขององคก์ารบรหิารสว่น ขอนแกน่ ดงันี้
จังหวัดขอนแกน่ (1) สํานักปลัดฯ 7,000,000   7,000,000   7,000,000   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่5.1  พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณ ใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

(2) สถานขีนสง่ 400,000      400,000     400,000      

5.19 คา่ซอ่มแซมครภุัณฑส์ํารวจ  -เพือ่ซอ่มแซมครภุัณฑส์ํารวจ ซอ่มแซม และบํารงุรักษา 100,000      100,000     100,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ใหม้สีภาพใชง้านไดใ้นสภาพ ครภุัณฑส์ํารวจ จํานวน จ่าย
ด ี 26 รายการ
 -เพือ่บํารงุรักษาครภุัณฑ์
สํารวจไมใ่หเ้กดิความ
เสยีหาย

5.20 คา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่เป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่
ตา่ง ๆ ในการปฏบิัตงิานและ คา่ถา่ยเอกสาร คา่จา้งทําความ
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน คา่จา้งพนักงานขบัรถ ฯลฯ

ตามภารกจิของหน่วยงานดังนี้ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
(1) สํานักปลัดฯ 3,000,000   3,000,000   3,000,000   จ่าย
(2) กองชา่ง 1,200,000   1,200,000   1,200,000   
(3) กองคลัง 720,000      720,000     720,000      
(4) กองกจิการสภาฯ 20,000       20,000       20,000        
(5) กองการศกึษาฯ 450,000      450,000     450,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 180,000      180,000     180,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 10,000       10,000       10,000        
(8) กองพัสดฯุ 200,000      200,000     200,000      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 400,000      400,000     400,000      
(10) สถานขีนสง่ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 100,200      100,200     100,200      
(12) โรงเรยีนในสงักดั
-ร.ร.บา้นคขูาด 121,900      121,900     121,900      
-ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 15,000       15,000       15,000        
-ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 196,000      196,200     196,200      
-ร.ร.หนองโนประชาสรรพ์ 40,000       40,000       40,000        
-ร.ร.สชีมพศูกึษา 484,000      484,000     484,000      
-ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 600,900      600,900     600,900      

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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5.21 คา่เบีย้ประกนัรถยนตท์ีใ่ชใ้น เพือ่เป็นคา่เบีย้ประกนัรถยนต์ คา่เบีย้ประกนัรถยนต์ 250,000      250,000     250,000      รอ้ยละของรถทีท่ําประกนัภัย
ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด ทีใ่ชใ้นราชการของ อบจ.ขก. จํานวน 100 คนั
ขอนแกน่

5.22 คา่สนิไหมทดแทน เพือ่สง่คนืกองทนุทดแทน คา่สนิไหมทดแทนกรณีรถ 300,000      300,000     300,000      รอ้ยละของงบประมาณที่
ผูป้ระสบภัยกรณีรถของ ของ อบจ.ขอนแกน่ กอ่ให ้ เบกิจ่าย
อบจ.ขอนแกน่กอ่ใหเ้กดิ เกดิความเสยีหาย 
ความทเสยีหาย

5.23 คา่เชา่ทรัพยส์นิ เพือ่เป็นคา่เชา่ทรัพยส์นิ -เชา่ทรัพยส์นิใหบ้รกิาร 60,000       60,000       60,000        รอ้ยละความพงึพอใจของ
สําหรับใหบ้รกิารแกป่ระชาชน ในสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ผูใ้ชบ้รกิาร
ทีม่าใชบ้รกิารสถานขีนสง่ 3 แหง่
ผูโ้ดยสารในความรับผดิชอบ
ของ อบจ.ขก.

6 โครงการบรหิารจัดการดา้น
สาธารณูปโภค
(1) คา่ไปรษณีย-์โทรเลข เพือ่เป็นคา่ไปรษณียแ์ละ คา่ไปรษณียภัณฑท์ีต่ดิตอ่

 โทรเลขในการตดิตอ่ประสาน ระหวา่งสว่นราชการ หน่วย
งานของ อบจ.ขอนแกน่ งานเอกชนในและนอก
ระหวา่งสว่นราชการในและ เขตจังหวัดขอนแกน่ ดงันี้
นอกเขตจังหวัด (1) อบจ.ขอนแกน่ 900,000      900,000     900,000      รอ้ยละของงบประมาณที่

(2) โรงเรยีนในสงักดั ประหยดัได ้
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 26,400       26,400       26,400        
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000       20,000       20,000        
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 6,000          6,000         6,000         
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 2,000          2,000         2,000         
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 6,000          6,000         6,000         

(2) คา่นํ้าประปา เพือ่เป็นคา่นํ้าประปาใชใ้น คา่นํ้าประปาในกจิการของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
กจิการของ อบจ.ขก. และ (1) อบจ.ขก. 400,000      400,000     400,000      จ่าย
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน (2) สถานขีนสง่ฯในสงักดั 120,000      120,000     120,000      

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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(3) โรงเรยีนในสงักดั
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 30,000       30,600       30,600        
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 8,000          8,000         8,000         
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 50,000       50,000       50,000        
- ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 125,000      125,000     125,000      
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 168,000      168,000     168,000      
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 12,000       12,000       12,000        
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 12,000       12,000       12,000        

(3) คา่กระแสไฟฟ้า เพือ่เป็นคา่ไฟฟ้าใชใ้นกจิการ คา่ไฟฟ้าในกจิการของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ของ อบจ.ขก.และใหบ้รกิาร (1) อบจ.ขก. 2,800,000   2,800,000   2,800,000   จ่าย
แกป่ระชาชนและสวนราชการ (2) สถานขีนสง่ฯในสงักดั 600,000      600,000     600,000      

(3) โรงเรยีนในสงักดั
(3) คา่กระแสไฟฟ้า (ตอ่) -ร.ร.บา้นหนองเสีย้ว 60,000       60,000       60,000        

- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 60,000       60,000       60,000        
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 1,250,000   1,250,000   1,250,000   
- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 110,000      110,000     110,000      
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 80,000       80,000       80,000        
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 150,000      150,000     150,000      
- ร.ร.ซาํสงูพทิยาคม 362,000      362,000     362,000      
- ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ 125,000      125,000     125,000      
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 540,000      540,000     540,000      
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 201,000      201,000     201,000      
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 192,000      192,000     192,000      
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 150,000      150,000     150,000      
- ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 80,000       80,000       80,000        

(4) คา่โทรศพัท,์โทรสาร เพือ่เป็นคา่โทรศพัท ์โทรสาร คา่โทรศพัท,์ โทรสาร รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ใชใ้นกจิการของ อบจ.ขก. ในกจิการของ จ่าย
และตดิตอ่ระหวา่งสว่น (1) อบจ.ขอนแกน่ 500,000      500,000     500,000      
ราชการ หน่วยงานเอกชน (2) สถานขีนสง่ฯในสงักดั 70,000       70,000       70,000        
ในและนอกเขตจังหวัด (3) โรงเรยีนในสงักดั

- ร.ร.บา้นคขูาดฯ 10,000       
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 50,000       

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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- ร.ร.แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 7,000          
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 30,000       
- ร.ร.พศิาลปณุณวทิยา 50,000       
- ร.ร.สชีมพศูกึษา 45,000       
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 6,000          
- ร.ร.ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 10,000       

(5) คา่บรกิารสือ่สารโทรคมนาคม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ คา่วทิยตุดิตามตวั คา่ระบบ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
และการสือ่สาร ใหบ้รกิาร และการประสาน อนิเตอรเ์น็ต และคา่สือ่สาร จ่าย

การปฏบิัตริาชการกบัสว่น อืน่ทีใ่ชใ้นราชการของ
ราชการ หน่วยงานเอกสาร อบจ.ขอนแกน่ ดงันี้
ใหส้ะดวก รวดเร็ว - สํานักปลัดฯ 300,000      300,000     300,000      

- สถานขีนสง่ฯในสงักดั 20,000       20,000       20,000        
- โรงเรยีนในสงักดั 581,000      136,000     136,000      

(6)คา่ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซมระบบ ระบบไฟฟ้าในกจิการของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ไฟฟ้าใชใ้นการปฏบิัตงิาน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด จ่าย
และใหบ้รกิารแกป่ระชาชน และสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร
ของสว่นราชการในสงักดั - อบจ.ขอนแกน่ 200,000      200,000     200,000      
อบจ.ขก. - สถานขีนสง่ฯ 3 แหง่ 200,000      200,000     200,000      

7 โครงการสวัสดกิารขา้ราชการและ
ลกูจา้ง
(1) เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพือ่เป็นคา่บํารงุการศกึษา ขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา รอ้ยละของงบประมาณที่

และคา่เลา่เรยีนบตุรขา้ราชการ (1) สํานักปลัดฯ 250,000      250,000     250,000      เบกิจ่าย
ในสงักดั (2) กองชา่ง 300,000      300,000     300,000      

(3) กองคลัง 150,000      150,000     150,000      
(4) กองกจิการสภาฯ 78,000       78,000       78,000        
(5) กองการศกึษาฯ 120,000      120,000     120,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000     100,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 60,000       60,000       60,000        
(8) กองพัสดฯุ 50,000       50,000       50,000        
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 67,000       67,000       67,000        

(2) คา่เชา่บา้น เพือ่เป็นคา่เชา่บา้น ขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ขา้ราชการและลกูจา้งทีม่ี (1) สํานักปลัดฯ 402,000      402,000     402,000      จ่าย
สทิธติามระเบยีบทีก่ําหนด (2) กองชา่ง 165,600      165,600     165,600      

(3) กองคลัง 225,000      225,000     225,000      
(4) กองกจิการสภาฯ 110,000      110,000     110,000      
(5) กองการศกึษาฯ 200,000      200,000     200,000      
(6) กองแผนและงบประมาณ 250,000      250,000     250,000      
(7) กองกจิการขนสง่ 109,000      109,000     109,000      
(8) กองพัสดฯุ 108,000      108,000     108,000      
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 148,800      148,800     148,800      
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 42,000       42,000       42,000        

(3) คา่รักษาพยาบาล เพือ่เป็นคา่รักษาพยาบาล -ขา้ราชการและลกูจา้ง 3,000,000   3,000,000   3,000,000   รอ้ยละของงบประมาณที่
ขา้ราชการ และลกูจา้งใน ประจํา อบจ.ขก. ประมาณ เบกิจ่าย
สงักดั อบจ.ขก. 780 คน

(4) เงนิบําเหน็จปกตลิกูจา้งประจํา เพือ่เป็นเงนิบําเหน็จปกติ ลกูจา้งประจําในสงักดัที่ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ลกูจา้งประจําทีเ่กษียณอายุ เกษียณอายรุาชการ ไม่ จ่าย
ราชการในสงักดั อบจ.ขก. นอ้ยกวา่ 10 ราย

8 คา่เบีย้ประชมุ สมาชกิสภาองคก์าร เพือ่จ่ายเป็นคา่เบีย้ประชมุ ส.อบจ.ขก.จํานวน  42  คน 110,000      110,000     110,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ ส.อบจ.ขก. ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 8 นัด จ่าย

9 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการพัฒนา เพือ่จ่ายเป็นคา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 18,000       18,000       18,000        รอ้ยละของงบประมาณที่
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ แกค่ณะกรรมการพัฒนา พัฒนาองคก์ารบรหิารสว่น เบกิจ่าย

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด จังหวัดตามทีร่ะเบยีบกําหนด
ขอนแกน่ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 4 ครัง้ๆละ

9 คน

10 คา่รับรองและพธิกีาร เพือ่เป็นคา่รับรองผูม้าเยีย่ม สว่นราชการ หน่วยงาน 800,000      800,000     800,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ชมและศกึษาดงูานตาม ในและนอกเขตจังหวัด จ่าย
ภารกจิของ อบจ.ขอนแกน่ ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ 

10 ครัง้ตอ่ปี

11 คา่ธรรมเนยีม เพือ่เป็นคา่ธรรมเนยีมจด คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ใน รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

ทะเบยีนรถยนต ์ทําสญัญา กจิการของ อบจ.ขอนแกน่ จ่าย
เชา่ทรัพยก์บัธนารักษ์ และ ทีต่อ้งชาํระและดําเนนิการ
อืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นกจิการของ (1) สํานักปลัดฯ 700,000      700,000     700,000      
อบจ.ขอนแกน่ (2) กองพัสดฯุ 10,000       10,000       10,000        

(3) กองคลัง 30,000       30,000       30,000        
(4) กองการเจา้หนา้ที่ 300,000      300,000     300,000      

12 คา่ใชจ้่ายงานรัฐพธิ ี เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจัด งานรัฐพธิ ีหรอืพธิทีาง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
งานรัฐพธิ ีและพธิสีําคญัอืน่ ศาสนาและพธิอีืน่ ๆ ของ จ่าย
ของประเทศและจังหวัด จังหวัดไมน่อ้ยกวา่ 17 งาน

13 สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุสะสมของ เพือ่สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุสะสม สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุสะสม 5,900,000 5,900,000 5,900,000 รอ้ยละของเงนิกูท้ีล่ดลง
อบจ.(ก.ส.อ.) ของ อบจ.(ก.ส.อ.)

14 สง่ใชเ้งนิกูธ้นาคารกรงุไทย จํากดั เพือ่ชาํระคนืเงนิกูธ้นาคาร ชาํระเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้ รอ้ยละของเงนิกูท้ีล่ดลง
กรงุไทย จํากดั แก ่ธ.กรงุไทย จก. ดงันี้

-ชาํระเงนิตน้ปีที ่1 75,600,000 75,600,000 75,600,000
-ชาํระดอกเบีย้เงนิกูป้ีที ่2 30,000,000 30,000,000 30,000,000

15 โครงการเรง่รัดการจัดเก็บภาษี เพือ่ประชาสมัพันธใ์หผู้จ้ําหน่าย -จัดทําแผนทีภ่าษี 350,000 350,000 370,000 รอ้ยละของเงนิรายไดจ้ากการ
นํ้ามันเชือ้เพลงิและยาสบู, แผน่พับประชาสมัพันธ์ จัดเก็บภาษาทีเ่พิม่ขึน้
ผูป้ระกอบการโรงแรมไดร้ับ - ออกหน่วยใหบ้รกิารเก็บ
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั ภาษีเคลือ่นทีใ่น 26 อําเภอ
พรบ.อบจ.ขอนแกน่ ที่
อบจ.ขอนแกน่ออกขอ้บัญ
ญัตจิังหวัดขอนแกน่จัดเก็บ
รายไดข้องตนเอง ตาม
พรบ.อบจ. พ.ศ.2540

16 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร คร ูบคุลากรทางการ และ 398,000      398,000     398,000      รอ้ยละความพงึพอใจของ
บรหิารจัดการเรยีนการสอน จัดการเรยีนการสอนและการ นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั ผูร้ับบรกิาร
และใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารทางการศกึษาของครู รวม 180 คน ไดร้ับการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

บคุลากรทางการศกึษา และ พัฒนาเพิม่ประสทิธภิาพดา้น
นักเรยีน ใหเ้กดิความพอใจ การบรหิารและการใหบ้รกิาร
แกผู่ม้ารับบรกิาร ทีป่ระทับใจ

17 โครงการจัดหาครภุัณฑใ์ชใ้นการ เพือ่จัดหาครภุัณฑใ์ชใ้น
ปฏบิัตงิานและใหบ้รกิารประชาชน กจิการของ อบจ.ขก.สําหรับ
  (1) เครือ่งปรับอากาศ ปฏบิัตงิานและใหบ้รกิาร -เครือ่งปรับอากาศชนดิ 39,500       เครือ่งปรับอากาศ 1 เครือ่ง

แกป่ระชาชนของสว่นราชการ ตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน
ในสงักดั ขนาดไมต่ํา่กวา่ 18,000

บทียี ู1 เครือ่ง
-เครือ่งปรับอากาศชนดิ 141,000      เครือ่งปรับอากาศ 3 เครือ่ง
ตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน
ขนาดไมต่ํา่กวา่ 25,000
บทียี ู3 เครือ่ง
-เครือ่งปรับอากาศชนดิตัง้พืน้ 56,000       เครือ่งปรับอากาศ 1 เครือ่ง
หรอืชนดิแขวน ขนาดไมต่ํ่ากวา่
30,000 บทียี ู1 เครือ่ง

 (2) เครอืงมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ -ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4,000 150,000      เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร์
ANSI Lumens จํานวน 1 เครือ่ง
1 เครือ่ง 
-เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์
เดยีว สามารถตอ่กบัอปุกรณ์
ฉายภาพจากคอมพวิเตอร์
และวดีโีอ
-แสดงภาพเล็กสดุไมน่อ้ย
กวา่ 40 นิว้ และภาพใหญ่
สดุไมน่อ้ยกวา่ 300 นิว้

 (3) เครือ่งคอมพวิเตอร์ -เครือ่งคอมพวิเตอร์ 28,000       เครือ่งคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง
สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 จํานวน 1 เครือ่ง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

 (4) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ -เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 24,000       เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์1 เครือ่ง
ชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ LED ขาวดํา (พมิพ์

กลับอัตโนมัต)ิ จํานวน
2 เครือ่ง ตามมาตรฐาน
และราคากลางทีก่ระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารกําหนด

 (5) เครือ่งสํารองไฟฟ้า ขนาด -เครือ่งสํารองไฟฟ้าขนาด 3,300          เครือ่งสํารองไฟฟ้า 1 เครือ่ง
750 VA 750VA จํานวน 1 เครือ่ง

จัดหาตามมาตรฐานและ
ราคากลางทีก่ระทรวงเทคโน
โลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

 (6) ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่น -ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 13,500       ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 3 หลัง
จํานวน 3 หลัง

 (7) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับ -เครือ่งคอมพวิเตอร์ 56,000       เครือ่งคอมพวิเตอร ์2 เครือ่ง
งานประมวลผล แบบที ่1 สําหรับงานประมวลผล

แบบที ่1 จํานวน 2 เครือ่ง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

 (8) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์  -เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 18,000       เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์2 เครือ่ง
ชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ LED ขาวดํา ความเร็ว

28 หนา้/นาท ีจํานวน 2 เครือ่ง

ตามมาตรฐานและราคา
กลางทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

กําหนด

 (9) เครือ่งสํารองไฟฟ้า ขนาด -เครือ่งสํารองไฟฟ้าขนาด 6,600          เครือ่งสํารองไฟฟ้า 2 เครือ่ง
750 VA 750VA จํานวน 2 เครือ่ง

จัดหาตามมาตรฐานและ
ราคากลางทีก่ระทรวงเทคโน
โลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

 (10) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนดิ -ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนดิ 35,000       ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 7 หลัง
2 บานประตู 2 บานประต ูขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 92x46x183 ซม.
จํานวน 7 หลัง

 (11) ตูเ้หล็กกระจกบานเลือ่น -ตูเ้หล็กกระจกบานเลือ่น 9,000          ตูเ้หล็กกระจกบานเลือ่น
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40x1118x87 2 หลัง
ซม. พรอ้มขารองตู ้จํานวน
2 หลัง

 (12) เกา้อีท้ํางาน ระดบั 3-6 -เกา้อีท้ํางาน ระดบั 3-6 22,800       เกา้อีท้ํางาน 12 ตวั
บนุวม หุม้หนังเทยีมมี
พนักพงิ ปรับระดบัได ้มลีอ้
มทีีว่างแขน จํานวน 12 ตวั

 (13) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับ  -เครือ่งคอมพวิเตอร ์สําหรับ 28,000       เครือ่งคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง
งานประมวลผล แบบที ่1 งานประมวลผล แบบที ่1

จํานวน 1 เครือ่ง ตามมาตรฐาน
และราคากลางทีก่ระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารกําหนด

 (14) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ -เครือ่งพมิพเ์ลเซอรช์นดิ 5,200          เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์1 เครือ่ง
ชนดิ LED ขาวดํา LED ขาวดํา ความเร็ว

18 หนา้/นาท ีจํานวน
1 เครือ่ง ตามมาตรฐานและ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

ราคากลางทีก่ระทรวงเทคโน
โลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารกําหนด

 (15) เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ -เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ 3,900          เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer) จํานวน 1 เครือ่ง ตาม 1 เครือ่ง

มาตรฐานและราคากลาง
ทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

 (16) กระบอกเจาะคอนกรตี -กระบอกเจาะคอนกรตี 40,000       กระบอกเจาะคอนกรตึ 2 ตวั
(Diamond Bit) (Diamond Bit) ขนาดเสน้

ผา่ศนูยก์ลาง 4 นิว้ 2 ตวั

 (17) เครือ่งรับ-สง่วทิยคุมนาคม -เครือ่งรับ-สง่วทิยคุมนาคม 60,000       เครือ่งรับ-สง่วทิยคุมนาคม
ชนดิตัง้ประจําที ชนดิตัง้ประจําท ีกําลังสง่ ชนดิตัง้ประจําท ี1 เครือ่ง

45 วัตต ์จํานวน 1 เครือ่ง 
พรอ้มชดุ Power Supply
และเสาอากศไดโพล 4 หว่ง
ยา่น 6 ความสงูไมน่อ้ยกวา่
15 เมตร

 (18) เครือ่งรับ-สง่วทิยคุมนาคม -เครือ่งรับ-สง่วทิยคุมนาคม 96,000       เครือ่งรับ-สง่วทิยคุมนาคม
ชนดิมอืถอื ชนดิมอืถอื กําลังสง่ 5 วัตต์ ชนดิมอืถอื 6 เครือ่ง

6 เครือ่ง 

 (19) กลอ้งระดบั ขนาดกําลัง -กลอ้งระดบั ขนาดกําลัง 68,000       กลอ้งระดบั จํานวน 2 ตวั
ขยาย 32 เทา่ ขยาย 32 เทา่ พรอ้มอปุกรณ์

จํานวน 2 ตวั
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 (20) กลอ้งระดบัแบบดจิติอล -กลอ้งระดบัแบบดจิติอล 35,000       กลอ้งระดบัแบบดจิติอล
พรอ้มอปุกรณ์ 1 ตวั กําลัง 1 ตวั
ขยายในรุน่ 0.3 เทา่กบั 32
เทา่

 (21) กลอ้งสํารวจแบบอเิลคทรอนกิส์ -กลอ้งสํารวจแบบอเิลค 35,000       กลอ้งสํารวจแบบอเิลคทรอนกิส์
ชนดิวัดระยะทางได ้(Total Station) ทรอนกิส ์ชนดิวัดระยะทาง จํานวน 1 ตวั

ได ้(Total Station) โดยไม่
ตอ้งใชเ้ป้าสะทอ้น จํานวน
1 ตวั

 (22) ลอ้วัดระยะทาง -ลอ้วัดระยะทาง 5 อัน 40,000       ลอ้วัดระยะทาง 5 อัน
สามารถแสดงผลการวัด
ระยะทางได ้9999.9 ม.

 (23) เครือ่งคอมพวิเตอรส์ําหรับ -เครือ่งคอมพวิเตอรส์ําหรับ 280,000      เครือ่งคอมพวิเตอร ์10 เครือ่ง
งานประมวลผล แบบที ่1 งานประมวลผล แบบที ่1

จํานวน 10 เครือ่ง ตาม
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารกําหนด

 (24) เครือ่งสํารองไฟฟ้าสําหรับ -เครือ่งสํารองไฟฟ้าสําหรับ 33,000       เครือ่งสํารองไฟฟ้า 10 เครือ่ง
คอมพวิเตอรป์ระมวลผล คอมพวิเตอรป์ระมวลผล

ขนาด 750VA จํานวน
10 เครือ่ง

 (25) อปุกรณ์กระจายสญัญาณ -อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 7,800          อปุกรณ์กระจายสญัญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอ่ง Switch) ขนาด 24 ชอ่ง 1 เครือ่ง
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จํานวน 1 เครือ่ง

 (26) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ -เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 36,400       เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์
ชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ LED ขาวดํา จํานวน 7 เครือ่ง

7 เครือ่ง ตามมาตรฐานและ
ราคากลางทีก่ระทรวงเทคโน
โลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

 (27) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์ -เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 22,000       เครือ่งพมิพเ์ลเซอรส์ี
ชนดิ LED ส ีแบบ Network ชนดิ LED ส ีแบบ Network 1 เครือ่ง

จํานวน 1 เครือ่ง ตามมาตรฐาน
และราคากลางทีก่ระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารกําหนด

 (28) เครือ่งหาพกิดัสญัญาณ -เครือ่งหาพกิดัสญัญาณ 450,000      เครือ่งหาพกิดัสญัญาณ
ดาวเทยีม GPS ดาวเทยีม GPS จํานวน ดาวเทยีม GPS 25 เครือ่ง

25 เครือ่ง มเีสาอากาศรับ
สญัญาณดาวเทยีม GPS
ภายในตวัเครือ่ง แบบมี
ความไวสงูและรองรับระบบ
WAAS

 (29) ถังกรองนํ้าบาดาลภายในศนูย์ - ถังกรองนํ้าบาดาล พรอ้ม 80,000       ถังกรองนํ้าบาดาล 2 ถัง
เครือ่งจักรกล ตดิตัง้ จํานวน 2 ถัง ประกอบ

ดว้ยถังกรอง CATION 
EXCHANG RESIN และ
ถังกรองสาร Anthracite 50%
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 (30) ชดุทดสอบความหนาแน่น -ชดุทดสอบความหนาแน่น 24,000       ชดุทดสอบความหนาแน่น
ของดนิในสนาม ของดนิในสนาม (Field ของดนิในสนาม 2 ชดุ

Density Test) จํานวน 2 ชดุ

 (31) เครือ่งปรับอากาศ -เครือ่งปรับอากาศชนดิ 94,000       เครือ่งปรับอากาศ 1 เครือ่ง
ตดิผนัง จํานวน 2 เครือ่ง
ขนาดไมต่ํา่กวา่ 25,00 บทียีู

 (32) เครือ่งเจาะกระดาษ -เครือ่งเจาะกระดาษ ชนดิ 12,000       เครือ่งเจาะกระดาษ 1 เครือ่ง
2 ร ูจํานวน 1 เครือ่ง ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่15.7x37.5x25.6
ซม.

 (33) ตูเ้ก็บเอกสารชนดิ 2 บาน -ตูเ้ก็บเอกสารชนดิ 2 บาน 14,400       ตูเ้ก็บเอกสารชนดิ 2 บาน
จํานวน 2 หลัง 2 หลัง

 (34) ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน้ชกั -ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน้ชกั 7,200          ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน้ชกั
จํานวน 1 หลัง 1 หลัง

 (35) เครือ่งพมิพส์ําเนาระบบ -เครือ่งพมิพส์ําเนาระบบ 180,000      เครือ่งพมิพส์ําเนาระบบ
ดจิติอล ดจิติอล จํานวน 3 เครือ่ง ดจิติอล 3 เครือ่ง

 (36) เกา้อีน้ั่งพักคอยสแตนเลส -เกา้อีน้ั่งพักคอยสแตนเลส 390,000      เกา้อีน้ั่งพักคอยสแตนเลส
จํานวน 60 ชดุ ขนาด 60 ชดุ
162x55x80 นิว้

 (37) พัดลม -พัดลมระบายอากาศ 7,200          พัดลมระบายอากาศ 3 ตวั
ขนาด 16 นิว้ จํานวน 3 ตวั
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 (38) เครือ่งขดัพืน้/ปั่นเงา -เครือ่งขดัพืน้/ปั่นเงา ขนาด 90,000       เครือ่งขดัพืน้/ปั่นเงา 3 ชดุ
18 นิว้ มขีนาดมอเตอร ์1HP
ความเร็ว 175 รอบตอ่นาที
จํานวน 3 ชดุ

 (39) รถเข็นอปุกรณ์ทําความสะอาด -รถเข็นอปุกรณ์ทําความ 21,000       รถเข็นอปุกรณ์ทําความ
(รถม็อบถพูืน้) สะอาด (รถม็อบถพูืน้) สะอาด 6 ตวั

จํานวน 6 ตวั

 (40) ถังขยะพลาสตกิแบบเทา้ -ถังขยะพลาสตกิแบบ 74,500       ถังขยะพลาสตกิแบบ
เหยยีบ เทา้เหยยีบ จํานวน 50 ใบ เทา้เหยยีบ 50 ใบ

 (41) บันไดอลมูเินยีม -บันไดอลมูเินยีม จํานวน 7,500          บันไดอลมูเินยีม 3 อัน
3 อัน

 (42) เครือ่งขยายเสยีง -เครือ่งขยายเสยีง จํานวน 46,000       เครือ่งขยายเสยีง 1 ชดุ
1 ชดุ

 (43) เครอืงคอมพวิเตอร์ -เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 60,000       เครือ่งคอมพวิเตอร ์4 เครือ่ง
จํานวน 4 เครือ่ง ตาม
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารกําหนด

 (44) เครือ่งขยายแบบพกพาพรอ้ม -เครือ่งขยายแบบพกพา 20,000       เครอืงขยายแบบพกพา
ไมโครโฟน พรอ้มไมโครโฟน จํานวน 4 ชดุ

4 ชดุ

 (45) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร -ตูเ้หล็กเอกสาร 4 หลัง 20,000       ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 4 หลัง
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 (46) พัดลมตัง้พืน้ -พัดลมตัง้พืน้ จํานวน 2 ตวั 3,000          พัดลมตัง้พืน้ 2 ตวั

 (47) เครือ่งเลน่ DVD - เครือ่งเลน่ DVD 2 เครือ่ง 6,000          เครือ่งเลน่ DVD 2 เครือ่ง

 (48) คลูเลอรน์ํ้า(สแตนเลส)  - คลูเลอรน์ํ้า(สแตนเลส) 3 ถัง 1,200          คลูเลอรน์ํ้า 3 ถัง

 (49) เกา้อีป้ระชมุ -เกา้อีป้ระชมุ 20 ตวั 15,000       เกา้อีป้ระชมุ 20 ตวั

 (50) โซฟารับแขกแบบไม ้1 ชดุ - โซฟารับแขกแบบไม ้ 10,000       โซฟารับแขก 1 ชดุ
1 ชดุ

 (51) เครือ่งพมิพ ์Ink Jet สี - เครือ่งพมิพ ์Ink Jet สี 12,000       เครือ่งพมิพ ์Ink Jet สี
จํานวน 3 เครือ่ง ตามมาตรฐาน 3 เครือ่ง
และราคากลางทีก่ระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารกําหนด

 (52) โตะ๊ประชมุขนาดใหญแ่บบ -โตะ๊ประชมุขนาดใหญ่ 10,000       โตะ๊ประชมุขนาดใหญพ่ับได ้
พับได ้ แบบพับได ้ จํานวน 6 ตวั 6 ตวั

 (53) รถบรรทกุ -รถบรรทกุดเีซล ชนดิ 690,000     รถบรรทกุ 1 คนั
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมี
ชอ่งวา่งดา้นหลังคนขับ (Cab)

 (54) รถบรทกุแบบดบัเบิล้แคบ -รถบรรทกุดเีซล ชนดิ 820,000     รถบรรทกุ 1 คนั
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ
ดบัเบิล้แคบ

 (55) รถยนตบ์รรทกุเททา้ย -รถยนตบ์รรทกุเททา้ย 2,710,000   รถบรรทกุ 10 ลอ้ 1 คนั
ขาด 10 ลอ้ 1 คนั
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ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การจดัระบบการบรหิารจดัการ

 งบประมาณและทีม่า  

 (56) รถหัวลาก (พรอ้มแทรลเลอร)์ -รถหัวลาก พรอ้มแทรลเลอร์ 3,710,000   รถหัวลาก 1 คนั
1 คนั

406,201,000    409,828,000    401,918,000     รวม  17 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2 พฒันาระบบการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีสมรรถนะการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุระดบั อยา่งตอ่เนือ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการอบรมสมัมนาและศกึษา  -เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะ แก ่ส.อบจ. -จัดการอบรมและศกึษา 2,500,000 2,500,000 3,000,000 จํานวนผูเ้ขา้รับการอบรมและ
ดงูานของสมาชกิสภา อบจ.ขอนแกน่ คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการและพนักงาน ดงูานในประเทศและตา่ง ศกึษาดงูาน
คณะผูบ้รหิารขา้ราชการ พนักงาน ดา้นการบรหิารและพัฒนาทอ้งถิน่ ประเทศแก ่ส.อบจ. และ
เจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารสว่น  -เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ขา้ราชการ อบจ.ขก.
จังหวัดขอนแกน่ โครงสรา้งอํานาจหนา้ที ่และ รวม 85 คน เกีย่วกบัดา้น
(อบรมสมัมนา) บทบาทการจัดบรกิารสาธารณะ การบรหิารและพัฒนา

ของ อบจ. แก ่ส.อบจ. ทอ้งถิน่แบบมสีว่นรว่ม

2 โครงการสมัมนาเครอืขา่ยดา้น เพือ่สรา้งเครอืขา่ยทํางาน นติกิร และคณะกรรม 200,000        200,000      250,000      จํานวนเครอืขา่ยทํางานดา้น
นติกิรทอ้งถิน่และเครอืขา่ยคณะ ดา้นนติกิรทอ้งถิน่ ในจังหวัด การสอบสวนทางวนิัย นติกิรทอ้งถิน่จังหวัด
กรรมการสอบสวนทางวนิัย ขอนแกน่ จํานวน 200 คน ขอนแกน่
พนักงานสว่นทอ้งถิน่

3 โครงการอบรมสมัมนาเครอืขา่ย เพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบั - จัดสมัมนาเครอืขา่ยชา่ง 200,000        200,000      250,000      จํานวน อปท.ทีเ่ขา้รว่มเป็น
ชา่งทอ้งถิน่จังหวัดขอนแกน่ วชิาการดา้นชา่งและแลกเปลีย่น 1 รุน่ 2 วัน รวม 225 คน เครอืขา่ยดา้นชา่งทอ้งถิน่

ความรูท้างวชิาการดา้นชา่งของ
บคุลากรทางการชา่งของ อปท.

4 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  -เพือ่ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ -จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 200,000        สถานศกึษาในสงักดัมแีผน
ทบทวนแผนยทุธศาสตรพ์ัฒนา พัฒนาการศกึษาของโรงเรยีน แกบ่คุลากรทางการศกึษา ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ในสงักดัใหม้คีวามสอดคลอ้ง ทีร่ับผดิชอบการจัดทําแผน การศกึษา 100%
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ กบัสภาวการณ์ปัจจุบัน และ พัฒนาของโรงเรยีนใน

ทศิทางการพัฒนาระดบัตา่งๆ สงักดั 19 โรง ๆละ 3 คน
 -เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วาม รวม 57 คน รวม 3 วัน
เขา้ใจและทักษะการวางแผน
แกบ่คุลากรทางการศกึษาของ
โรงเรยีนในสงักดั

5 จัดหาหนังสอืพมิพ ์วารสาร เพือ่เป็นคา่จัดซือ้หนังสอืพมิพ์ หนังสอืพมิพร์ายวัน 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้ับ
บรกิารผูม้ารับบรกิาร วารสารไวบ้รกิารประชาชน รายปักษ์ และวารสาร บรกิาร

ทีม่ารับบรกิาร ไมน่อ้ยกวา่ 3 ฉบับ/วัน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2 พฒันาระบบการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีสมรรถนะการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุระดบั อยา่งตอ่เนือ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการอออกหน่วยบรกิาร เพือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึ จัดหน่วยบรกิารเคลือ่นที่ 600,000        600,000      600,000      จํานวนครัง้ของการออก
ประชาชนเคลือ่นที่ บรกิารแกป่ระชาชนทีห่า่งไกล รว่มกบัจังหวัดเคลือ่นที่ หน่วยบรกิารเคลือ่นที่

ไดม้โีอกาสรับบรกิารจากสว่น เดอืนละ 1 ครัง้ รวม 12 
ราชการ ครัง้

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  -เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ -วางระบบเครอืขา่ย 1,500,000     ระบบสารสนเทศ 1 ระบบ
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด อนิเตอรเ์น็ตภายใน

ขอนแกน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ องคก์รเชือ่มทกุสว่นราชการ
สําหรับใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร -ปรับปรงุระบบเครอืขา่ย
และใชใ้นการปฏบิัตงิาน เดมิใหม้ปีระสทิธภิาพ

8 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู  -เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลู -จา้งทีป่รกึษาพัฒนาระบบ 100,000        ระบบฐานขอ้มลูบรหิารงาน
การบรหิารงานบคุคลขององคก์าร บรหิารงานบคุคลขององคก์าร ขอ้มลูบรหิารงานบคุคล บคุคล 1 ระบบ
บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 1 ระบบ

สําหรับจัดเก็บขอ้มลูบคุลากร
ใหเ้ป็นระบบ 

9 โครงการพัฒนาการทํางานสู่  -เพือ่พัฒนาเพิม่สมรรถนะ -จัดอบรมบคุลากรของ 690,000      690,000      จํานวนผูผ้า่นการอบรมทีน่ํา
ความเป็นเลศิ การทํางานแกบ่คุลากรใน อปท.ในเขตจังหวัดขอน ความรูไ้ปปฏบิัตงิาน

สงัคมใหก้า้วทันการเปลีย่น แกน่ รวม 2 รุน่ ๆ ละ 100
แปลง คน 3 วัน/รุน่

10 โครงการพัฒนาการทํางาน  - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ - จัดอบรมการทํางาน 300,000 448,000 จํานวนผูผ้า่นการอบรม
เป็นทมี ทํางานรว่มกนัในองคก์ร เป็นทมีแกบ่คุลากร

 - เพือ่เสรมิสรา้งสมัพันธภาพ จํานวน 150 คน 2 วัน
ภายในองคก์ร

5,380,000     4,570,000   5,318,000   รวม  10  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน่ทกุข ัน้ตอน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการเปิดเวทปีระชาคมและการ  -เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้คีวาม -จัดเวทปีระชาคมใน 26 5,000,000  6,000,000  6,000,000 จํานวนประชาคมทีเ่ขา้รว่ม
มสีว่นรว่มของประชาชนในองคก์ร รูค้วามเขา้ใจในบทบาท อําเภอ ๆ ละ 1 วัน ผูเ้ขา้ กจิกรรม
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ อํานาจหนา้ทีข่องตนเอง รว่มประมาณ 15,000 คน

ในการพัฒนาทอ้งถิน่
 -เพือ่รับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชน
ในการพัฒนาทอ้งถิน่

2 โครงการสานสมัพันธ ์อบจ.ขอนแกน่ เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ -จัดกจิกรรมสมัพันธร์ะหวา่ง 600,000     600,000     600,000    รอ้ยละความพงึพอใจของ
กบัสือ่มวลชนจังหวัดขอนแกน่ การเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ สือ่มวลชนทกุแขนงใน ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา

ภารกจิของ อบจ.ขก.กบั จังหวัดขอนแกน่ กบัผูบ้รหิาร
สือ่มวลชนในจังหวัดในการ ขา้ราชการ พนักงานองคก์าร
นําเสนอใหป้ระชาชนไดร้ับ บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
ทราบ รวม 200 คน 2 วัน

3 โครงการสนับสนุนการดําเนนิงาน  -เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนการ -ประชาชนในเขตอําเภอ 1,000,000  1,000,000  1,000,000 จํานวนครัง้ของกจิกรรมที่
ของคณะกรรมการสภา อบจ. ดําเนนิงานของคณะกรรมการสภา 26 อําเภอ ดําเนนิการ
ขอนแกน่ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่

ในการบรหิารและพัฒนาทอ้งถิน่
ใหต้รงตามปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชน

4 โครงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์  -เพือ่จัดการเลอืกตัง้สมาชกิ - จัดการเลอืกตัง้สมาชกิ 80,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูม้าใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้
การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ สภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด สภาองคก์ารบรหิารสว่น
และผูบ้รหิาร ขอนแกน่ทีค่รบวาระหรอืเลอืก จังหวัด และการเลอืกตัง้

ตัง้ซอ่มในตําแหน่งทวีา่ง นายกองคก์ารบรหิารสว่น
 -เพือ่จัดการเลอืกตัง้นายก จังหวัดขอนแกน่ ใน 26
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด อําเภอ
ขอนแกน่ทีค่รบกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555- 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน่ทกุข ัน้ตอน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

5 โครงการตดิตามและประเมนิผล  -เพือ่ตดิตามและประเมนิผล -ตดิตามและประเมนิผล 400,000     400,000     450,000    รายงานการตดิตามประเมนิ
แผนพัฒนา อบจ.ขอนแกน่ การพัฒนาขององคก์ารบรหิาร แผนงาน/โครงการตาม ผลการพัฒนาของ อบจ.ขก.

สว่นจังหวัดขอนแกน่ แผนพัฒนาฯทีด่ําเนนิการ สําหรับนําไปปรับปรงุแผน
 -เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ใน 26 อําเภอ พัฒนา
ในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

6 โครงการประสานแผนพัฒนาทอ้ง เพือ่บรูณาการแผนพัฒนา จัดประชมุคณะกรรมการ 40,000       40,000      50,000      อปท.จังหวัดขอนแกน่ 
ถิน่ระดบัจังหวัด จังหวัดขอนแกน่ ของ อปท.ในเขตจังหวัด ประสานแผนอยา่งนอ้ย มกีรอบการพัฒนาทอ้งถิน่

ขอนแกน่ 2 ครัง้ ในเขตจังหวัดขอนแกน่

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  -เพือ่วางแผนการพัฒนา -จัดประชมุทําแผนพัฒนา 40,000       40,000      40,000      อบจ.ขก. มแีผนพัฒนาสามปี
(2556-2558) ของ อบจ.ขอนแกน่ สามปี (พ.ศ.2556-2558) สามปี (พ.ศ.2556-2558) สําหรับนําไปจัดทํางบประมาณ

ของ อบจ.ขก. สําหรับนําไป ของ อบจ.ขก. ไมน่อ้ยกวา่ รายจ่ายประจําปี 
จัดทํางบประมาณรายจ่าย 2 ครัง้
ประจําปี 

8 โครงการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  -เพือ่จัดทําแผนการดําเนนิ -จัดประชมุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 30,000       30,000      30,000      อบจ.ขก.มแีผนการดําเนนิงาน
ประจําปี 2555 งานประจําปีของ อบจ.ขก. เพือ่ทําแผนการดําเนนิงาน ใชใ้นการประสานการปฏบิัติ

สําหรับใชใ้นการประสานการ ประจําปีงบประมาณ 2555 กบั อปท.อืน่และสว่นราชการ
ปฏบิัต ิและกํากบั ตดิตามผล ไมน่อ้ยกวา่ 2 ครัง้ อืน่ รวมทัง้ใชใ้นการตดิตาม
การดําเนนิงานตามแผนพัฒนา และประเมนิผลแผนพัฒนา

9 โครงการพัฒนาศนูยเ์ครอืขา่ย เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการ -จัดจา้งเจา้หนา้ทีป่ฏบิัติ 200,000     300,000     300,000    ระดบัความสําเร็จของการ
เพือ่แกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิการมี ดําเนนิงานของศนูยเ์ครอืขา่ย งานประจําศนูยฯ์ 1คน ดําเนนิงานตามแผนของศนูยฯ์
สว่นรว่มในการพัฒนาทอ้งถิน่ เพือ่แกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิ - จัดเวทกีารมสีว่นรว่ม ทีก่ําหนดไว ้

การมสีว่นรว่มในการพัฒนา ไมน่อ้ยกวา่ 1 เวที
ทอ้งถิน่จังหวัดขอนแกน่ - จัดหาสือ่วชิาการให ้

บรกิารแกป่ระชาชน
- จัดสมัมนาแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ารทํางานระหวา่ง
อปท.ในเขตจังหวัด
-พัฒนาระบบอเิล็คทรอนคิ
ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน่ทกุข ัน้ตอน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

10 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร เพือ่ทบทวนกรอบการประสาน จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารฯ 150,000     150,000     160,000    อปท.จังหวัดขอนแกน่ 
ทบทวนกรอบการประสานแผน แผนพัฒนาของ อปท.ใน 1 ครัง้ 1 วัน 350 คน มกีรอบการประสานแผน
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด เขตจังหวัดขอนแกน่ ให ้ พัฒนา
ขอนแกน่ สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบั

สภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

11 โครงการสมัมนาคณะกรรมการ  -เพือ่เสรมิสรา้งการทํางาน จัดสมัมนาคณะกรรมการ 100,000     150,000     300,000    รอ้ยละความพงึพอใจของ
ประสานแผนพัฒนาทอ้งถิน่จังหวัด เป็นทมีแกค่ณะกรรมการ ประสานแผนฯ จํานวน 2 รุน่ ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
ขอนแกน่ ประสานแผนพัฒนาทอ้งถิน่ รุน่ละ 2 วัน 240 คน/รุน่

จังหวัดขอนแกน่ - รุน่ที ่1 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่
 -เพือ่สรา้งความสมัพันธท์ีด่ ี ในเขตจังหวัดขอนแกน่
ระหวา่งคณะกรรมการประสาน - รุน่ที ่2 ปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาทอ้งถิน่จังหวัด และปลัด อบต.
ขอนแกน่

12 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เพือ่ทบทวนกรอบแผน จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารฯ 100,000     100,000    อบจ.ขอนแกน่มแีผน
ทบทวนแผนยทุธศาสตรก์าร แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 1 ครัง้ 2 วัน 50 คน ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่
พัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด สอดคลอ้งกบัภาวะการณ์
ขอนแกน่ ขอนแกน่ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง ปัจจุบัน

และเชือ่มโยงกบัสภาวะการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

13 โครงการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 1)ภารกจิ อบจ.ขอนแกน่ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
การดําเนนิงานขององคก์ารบรหิาร การดําเนนิงานขององคก์าร -จัดทําวารสารคณูแคน ผูร้ับบรกิาร
สว่นจังหวัดขอนแกน่ บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ -จัดทําเอกสารรายงานผล
(กจิการโฆษณาเผยแพร)่ ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบ การปฏบิัตงิานประจําปี 2553

อยา่งทั่วถงึ  -จัดทําแผน่นพับประชาสมัพันธ์
-จัดทําแผน่พับแผนทีท่อ่ง
เทีย่วประชาสมัพันธ ์จ.ขอนแกน่
-ประชาสมัพันธท์างสถานี
วทิยุ
-จัดทําวดีทีัศนป์ระชาสมัพันธ์
ภารกจิและผลงานของ
อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน่ทกุข ัน้ตอน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

13 โครงการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ 2)ภารกจิสถานขีนสง่ฯ 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
การดําเนนิงานขององคก์ารบรหิาร ในสงักดั รวม 3 แหง่ ผูร้ับบรกิาร
สว่นจังหวัดขอนแกน่ -ป้ายประชาสมัพันธ์
(กจิการโฆษณาเผยแพร)่  (ตอ่) -จัดทําเอกสารแผน่พับ

-จัดบอรด์ประชาสมัพันธ์

14 โครงการจัดเวทปีระชาคมและ 1.เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม -จัดเวทปีระชาคมใน 26 150,000     เยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
เยาวชนในหัวขอ้ "เด็กและเยาวชน ของเด็กและเยาวชนในการ อําเภอ รวม 5 เวท ีๆ ละ สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปรับ
กบัการมสีว่นรว่มพัฒนาทอ้งถิน่" พัฒนาชมุชนและสงัคม สามารถ 1 วัน ไปใชใ้นกจิกรรมการพัฒนา
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาสงัคม แกป้ัญหาของชมุชนไดต้รง -เด็กและเยาวชนใน 26 ทอ้งถิน่ไดไ้มน่อ้ยกวา่
และความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัด ตามความเป็นจรงิ อําเภอ จํานวน 500 คน รอ้ยละ 75
ขอนแกน่) 2.เพือ่ประสานงานระหวา่งเด็ก

และเยาวชนกลุม่ตา่ง ๆ และ
เชือ่มโยงกลุม่เด็กและเยาวชน
ในระดบัตา่ง ๆ โดยการแลก
เปลีย่นเรยีนรูแ้สดงความคดิ
เห็น ขอ้เสนอแนะและความ
ตอ้งการของเด็กและเยาวชน
เสนอตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
3.เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุน
ใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้โีอกาส
ในการทํากจิกรรมตา่ง ๆ รว่ม
กบัสงัคม

15 โครงการประชมุทางวชิาการเรือ่ง 1.เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่น -จัดประชมุทางวชิาการ 300,000     จํานวนผูเ้ขา้รว่มการประชมุ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน ความคดิ ความรู ้และ 1 ครัง้ 1 วัน เป้าหมายรวม เชงิวชิาการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
ตอ่การพัฒนาทอ้งถิน่ ประสบการณ์ทางวชิาการ 300 คน ประกอบดว้ย 85
(อดุหนุนมหาวทิยาลัยภาค เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของ นักวชิาการ นักศกึษา 
ตะวันออกเฉียงเหนอื) ประชาชนในการพัฒนา บคุลากรของ อปท.ในเขต

ทอ้งถิน่ จังหวัดขอนแกน่ องคก์ร
2.เพือ่เผยแพรผ่ลงานทาง รัฐ และองคก์รเอกชน
วชิาการดา้นรัฐประศาสนศาสตร์
และการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในการพัฒนาเพือ่พัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิน่ทกุข ัน้ตอน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

ทอ้งถิน่เขม้แข็ง
15 โครงการประชมุทางวชิาการเรือ่ง 3.เพือ่ระดมความคดิเห็นเกีย่วกบั

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน การนําองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์
ตอ่การพัฒนาทอ้งถิน่ ทางรัฐประสาสนศาสตรไ์ปใช ้
(อดุหนุนมหาวทิยาลัยภาค ในการพัฒนาทอ้งถิน่
ตะวันออกเฉียงเหนอื) (ตอ่)

92,710,000 14,310,000 14,630,000รวม     15   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.4  พฒันาเสรมิสรา้งภาวะผูน้ําทอ้งถ ิน่ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557

1 โครงการอบรมสมัมนาผูน้ําทอ้งถิน่ เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ําชมุชนหรอื 4,000,000   5,000,000 6,350,000 รอ้ยละของผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ํา
ในจังหวัดขอนแกน่ใหม้คีณุธรรม มวลชนและเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ชมุชน มวลชนและเจา้หนา้ที่
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล ใน 26 อําเภอ รวม 700 คน ทีเ่ขา้รับการอบรม

2 โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ 1.เพือ่ใหก้ํานัน ผูใ้หญบ่า้น มี -กํานัน ผูใ้หญบ่า้น 1,200,000   รอ้ยละของกํานัน ผูใ้หญบ่า้น
กํานัน ผูใ้หญบ่า้น ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท จํานวน 2,331 หมูบ่า้น ทีเ่ขา้รับการอบรมสามารถ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง อํานาจหนา้ทีข่งกํานัน ผูใ้หญบ่า้น รวม 3,960 คน ขบัเคลือ่นการขจัดความ
จังหวัดขอนแกน่) และคณะกรรมการหมูบ่า้น - เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครอง และพัฒนาชนบทตามหลัก

2.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกํานัน ทีร่ับผดิชอบกํานัน ผูใ้หญบ่า้น ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงได ้
ผูใ้หญบ่า้น พนักงานฝ่ายปกครอง ใน 26 อําเภอ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
ระดบัตา่งๆในการป้องกนัและ - จัดอบรมหลักสตูร 1 วัน
แกไ้ขปัญหาตา่งๆภายในหมูบ่า้น 26 รุน่ 
3.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาความ
รูท้ักษะดา้นการสบืสวนคดอีาญา
ในอํานาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กํานัน ผูใ้หญบ่า้น

3 โครงการอบรมผูน้ําทอ้งถิน่ 1.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ -จัดอบรมแกก่ํานัน ผูใ้หญ่ 500,000      จํานวนผูผ้า่นการอบรมไม่
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ปฏบิัตงิานในการป้องกนัและ บา้นในเขตอําเภอซาํสงู นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามรู ้
ซาํสงู) แกไ้ขปัญหาตา่งๆภายในชมุชน 3 วัน รวม 200 คน ความเขา้ใจในการป้องกนัและ

แกผู่น้ําชมุชน แกไ้ขปัญหาในหมูบ่า้น/ชมุชน
2.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาความ
รูท้ักษะดา้นการสบืสวนคดอีาญา
ในอํานาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กํานัน ผูใ้หญบ่า้น
3.เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพันธท์ีด่ ี
ระหวา่งผูน้ําทอ้งถิน่ในเขตอําเภอ
ซาํสงู

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.4  พฒันาเสรมิสรา้งภาวะผูน้ําทอ้งถ ิน่ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

4 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพิม่ 1.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ -จัดอบรมแกก่ํานัน ผูใ้หญ่ 50,000       จํานวนผูผ้า่นการอบรมไม่
ประสทิธภิาพผูน้ําทอ้งถิน่ในการ ปฏบิัตงิานในการป้องกนัและ บา้นในเขตอําเภอโนนศลิา นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามรู ้
สนับสนุนการปฏบิัตงิานของ แกไ้ขปัญหาตา่งๆภายในชมุชน 1 วัน รวม 100 คน ความเขา้ใจในการป้องกนัและ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แกผู่น้ําชมุชน แกไ้ขปัญหาในหมูบ่า้น/ชมุชน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ 2.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาความ
โนนศลิา) รูท้ักษะดา้นการสบืสวนคดอีาญา

ในอํานาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กํานัน ผูใ้หญบ่า้น
3.เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพันธท์ีด่ ี
ระหวา่งผูน้ําทอ้งถิน่ในเขตอําเภอ
ซาํสงู

5 โครงการสง่เสรมิทักษะผูน้ําชมุชน 1.เพือ่เสรมิสรา้งทักษะการบรหิาร  -จัดอบรมผูน้ําชมุชนใน 20,000       จํานวนผูผ้า่นการอบรมไม่
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ งานแกผู่น้ําชมุชน เขตอําเภอหนองนาคํา นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มทีักษะ
หนองนาคํา) 2.เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ําทอ้งถิน่ หลักสตูร 1 วัน รวม 80 ผูน้ําชมุชน

ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม แกผู่น้ํา คน
ชมุชนอําเภอหนองนาคํา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.4  พฒันาเสรมิสรา้งภาวะผูน้ําทอ้งถ ิน่ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่5  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

5,770,000   5,000,000 6,350,000 รวม   5  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่




