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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.1  เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมไทยแกค่นทกุชว่งวยั

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการกจิกรรมสาํหรับเด็ก เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการละเลน่ -จัดกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนเด็กและเยาวชนที่ สาํนักปลดัฯ
และเยาวชน ของเด็กและเยาวชนในวนัเด็ก -เยาวชนในเขตจังหวดั เขา้ร่วมกจิกรรม ฝ่ายการทอ่งเทีย่ว

แหง่ชาตใิหเ้ด็กไดแ้สดงออกซึง่ ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ และกฬีา
ความสามารถในดา้นตา่ง ๆ 1,000 คน

2 โครงการตน้กลา้จติอาสา เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชน มคีณุธรรม -จัดอบรมเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 จํานวนเยาวชนทีเ่ขา้รับ สาํนักปลดัฯ
จรยิธรรม เอือ้เฟื้อเผือ่แผ ่และ จังหวดัขอนแกน่ ระยะเวลา อบรม
เสยีสละเพือ่สว่นรวม 1 วนั

3 โครงการฝึกปฏบิตัธิรรม เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม -จัดอบรมการฝึกปฏบิตั ิ 50,000 จํานวนผูเ้ขา้รับการอบรม เทศบาลเมอืง
ประจําปี 2556 ธรรม ระยะเวลา 1 วนั บา้นไผ่
(อดุหนุนเทศบาลเมอืงบา้นไผ)่ (กองการศกึษาฯ)

4 โครงการบวชชพีราหมณ์ เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม -จัดกจิกรรมบวชชพีราหมณ์ 80,000 จํานวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ทีท่ําการ
ประจําปี 2556 อําเภอหนองนาคํา ปกครองอําเภอ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง หนองนาคํา
อําเภอหนองนาคํา) (กองการศกึษาฯ)

รวม   4 โครงการ 1,230,000   1,100,000   1,100,000   

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการสง่เสรมิกจิการ 1.เพือ่ป้องกนั ควบคมุโรคระบาด และ  -รณรงคป์้องกนัและควบคมุโรคระบาด 40,000,000 40,000,000 40,000,000  -อัตราผูป้่วยโรคระบาด
สาธารณสขุ โรครา้ยแรงตา่ง ๆ ไมใ่หม้กีารแพร่ และโรครา้ยแรงตา่ง ๆ ไมใ่หแ้พร่ รา้ยแรงลดลง

ระบาดในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดขอนแกน่ ระบาดในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดขอนแกน่
2.เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย ในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่
ตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน  (1)จัดหาวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์
3.เพือ่คุม้ครองสขุภาพและคณุภาพ และเคมภีัณฑต์า่ง ๆ 
ทีด่ขีองประชาชน  (2)จัดทําสือ่ส ิง่พมิพใ์หค้วามรู ้
4.เพือ่ป้องกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม รณรงคป์้องกนัโรคภัยตา่ง ๆ
ของเด็กและเยาวชนในจังหวัด (3)จัดทําคม่อืป้องกนัโรคระบาดที่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

ของเดกและเยาวชนในจงหวด (3)จดทาคมูอปองกนโรคระบาดท
ขอนแกน่ อาจเกดิขึน้ได ้

 (4)อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอนามัย
เจรญิพันธุ์
 (5)อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม

2 โครงการสง่เสรมิทันตสขุภาพ 1.เพือ่ใหค้ร ูผูป้กครอง และ -ตรวจสขุภาพชอ่งปาก 250,000     250,000    250,000    เด็กพกิารไดร้ับการดแูล
ในเด็กพกิาร แกนนําชมุชนดา้นสขุภาพทีอ่ยู่ นักเรยีนในโรงเรยีนเด็ก ชอ่งปากรอ้ยละ 85

ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของโรงเรยีนมี พกิาร 3 แหง่ 
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ -จัดใหค้ําแนะนําการดแูล
ดแูลสขุภาพชอ่งปากเด็กพกิาร ทันตสขุภาพแกค่ร ูและ
2.เพือ่ใหน้ักเรยีนไดร้ับการตรวจ ผูป้กครองเด็ก
สขุภาพชอ่งปากและทําความ
สะอาดชอ่งปากอยา่งถกูวธิี

3 โครงการ อบจ.ขอนแกน่ 1. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -ประชาชน จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 600,000     600,000    600,000    ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการ
เดนิวิง่เพือ่สขุภาพ สขุภาพทีแ่ข็งแรง 200 คน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

2. เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนักถงึ
การมสีขุภาพทีด่ี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

4 โครงการรณรงคป์้องกนั เพือ่รณรงคแ์ละป้องกนั จัดกจิกรรมรณรงคป์้องกนั - รอ้ยละของผูม้พีฤตกิรรม
ยาเสพตดิในสถานศกึษา ยาเสพตดิภายในโรงเรยีน ยาเสพตดิในโรงเรยีน ดงันี้ เสีย่ง

ในสงักดั - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 10,000 10,000 10,000 - ผลการประเมนิคณุภาพ
- ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 10,000 10,000 10,000 ภายในตามมาตรฐานการจัด
- ร.ร. บา้นคขูาดฯ 10,000 10,000 10,000 การศกึษาของโรงเรยีนใน
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 10,000 10,000 10,000 สงักดั อปท.
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 10,000 10,000 10,000, , ,
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 10,000 10,000 10,000
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 10,000 10,000 10,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

5 โครงการขององคก์ารบรหิาร 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในอําเภอทีไ่มม่ี -จัดบรกิารใหก้บัประชาชนใน 1,000,000 -               -               ระดบัความพงึพอใจของ
สว่นจังหวัดขอนแกน่ในการ โรงพยาบาลเปิดใหบ้รกิารใน อําเภอทีไ่มม่โีรงพยาบาลเปิด ผูร้ับบรกิารไมน่อ้ยกวา่
พัฒนาศกัยภาพศนูยส์ขุภาพ อยา่งครอบคลมุ ทัง้ดา้นรักษาพยาบาล -ไดร้ับบรกิารสาธารณสขุ รอ้ยละ 80
ชมุชนอําเภอโคกโพธิไ์ชย, สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และ อยา่งครอบคลมุ ทัง้ดา้นรักษา
อําเภอโนนศลิา และอําเภอ การฟื้นฟสูภาพจากทมีสหสาขาวชิาชพี พยาบาล สง่เสรมิสขุภาพ
หนองนาคํา สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการฟื้นฟู
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ 2.เพือ่พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุ สภาพจากทมีสหสาขาวชิาชพี
จังหวัดขอนแกน่) ทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ -ตดิตามประเมนิผลทกุ 3 เดอืน

งานใหส้อดคลอ้งตามวัตถปุระสงค์
เป้าหมาย ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและนโยบายโรงพยาบาลฎ
สง่เสรมิสขุภาพตําบลและเกดิ
ประโยชนส์งูสดุกบัประชาชน
3.เพือ่ประสานความรว่มมอืในการ
ดแูลสขุภาพใหก้บัประชาชนระหวา่ง
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดขอนแกน่
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสขุ
อําเภอทัง้ 4 แหง่

6 โครงการสนับสนุนการดําเนนิ 1.เพือ่ใหป้ัญหาโรคเอดสใ์นพืน้ที่ -ศนูยผ์ูป้่วยโรคเอดสจ์ังหวัด 2,000,000  -           -           -จํานวนผูป้่วยโรคเอดส์
งานของศนูยเ์ฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดขอนแกน่ลดนอ้ยลง และ ขอนแกน่ และศนูยผ์ูป้่วยโรคเอดส์ ในจังหวัดขอนแกน่ ลดนอ้ย
เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้่วยโรคเอดส์ หมดไปในอนาคต ของอําเภอ จํานวน 26 อําเภอ ลง และหมดไปในอนาคต
และผูต้ดิเชือ้ เอช ไอ วี 2.เพือ่รณรงคใ์หช้าวจังหวัด ในเขตจังหวัดขอนแกน่
จังหวัดขอนแกน่ ขอนแกน่ระมัดระวังและรูจ้ักวธิี
(อดุหนุนศนูยเ์ฉลมิพระเกยีรติ ป้องกนัตนเองและรูจ้ักโทษและ
เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้่วยโรคเอดส์ พษิภัยของโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ เอช ไอ วี 3.เพือ่รณรงคใ์หช้าวจังหวัด
จังหวัดขอนแกน่) ขอนแกน่ตระหนักถงึผลกระทบ

ทีเ่กดิจากโรคเอดสท์ัง้ทางสงัคม
และภาครัฐ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

7 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมอาสา -เพือ่พัฒนาศกัยภาพและ -อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา 1,660,000   -           -           รอ้ยละของอาสาสมัคร
สมัครสาธารณสขุประจําหมูบ่า้น ประสทิธภิาพการดําเนนิงานของ หมูบ่า้นในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด สาธารณสขุประจําหมูบ่า้น
(อสม.) อาสาสมัคร ขอนแกน่ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ
จังหวัดขอนแกน่)

12 โครงการเขา้คา่ยชมรมผูส้งูอายุ 1.เพือ่เพิม่พนูความรูด้า้นสง่เสรมิ -สํารวจและจัดทําทะเบยีน 100,000     ผูส้งูอายทุีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
(อดุหนุนโรงพยาบาลขอนแกน่) สขุภาพในกลุม่สมาชกิผูส้งูอายุ ประวัตสิมาชกิชมรมผูส้งู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มี

2.เพือ่ตดิตามประเมนิสขุภาพและ อายุ สขุภาพอนามัยทีด่แีละ
เฝ้าระวังสขุภาวะในกลุม่สมาชกิ -จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีน แข็งแรงุ ุ
ผูส้งูอายุ รูแ้ละจัดใหม้กีารตรวจ
3.เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุม่สมาชกิ ประเมนิสขุภาพผูส้งูอายุ
ผูส้งูอายมุสีว่นรว่มในกจิกรรมสรา้ง -จัดกจิกรมรวมกลุม่ผูส้งู
เสรมิสขุภาพ อายอุอกกําลังกายทกุวัน
4.เพือ่พัฒนากลุม่เครอืขา่ยสมาชกิ จันทร ์พธุ ศกุร์
ในการดแูลผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล -ศกึษาดงูาน ณ จังหวัด
นครขอนแกน่ กาญจนบรุี

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้งูอายุ 1.เพือ่เพิม่พนูความรูด้า้นสง่เสรมิ -สํารวจและจัดทําทะเบยีน 100,000     ผูส้งูอายทุีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น สขุภาพในผูส้งูอายุ ประวัตผิูส้งูอายุ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 มสีขุภาพ
ตําบลสะอาด) 2.เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุม่สมาชกิ -จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีน อนามัยทีด่แีละแข็งแรง

ผูส้งูอายมุสีว่นรว่มในกจิกรรมสรา้ง รูแ้ละจัดใหม้กีารตรวจ
เสรมิสขุภาพ ประเมนิสขุภาพผูส้งูอายุ
3.เพือ่พัฒนากลุม่เครอืขา่ยสมาชกิ -จัดกจิกรมรวมกลุม่ผูส้งู
ในการดแูลผูส้งูอายใุนเขตตําบล อายอุอกกําลังกายทกุวัน
สะอาด จันทร ์พธุ ศกุร์

10 โครงการเขา้คา่ยผูส้งูอายุ -เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุกีารรว่มกลุม่ -จัดเขา้คา่ยผูส้งูอายุ 200,000     จํานวนผูส้งูอายทุีเ่ขา้รว่ม
อําเภอนํ้าพอง จัดกจิกรรมรว่มกนั ในเขตอําเภอนํ้าพอง และใน กจิกรรม
(อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่น -เพือ่สง่เสรมิสขุภาพผูส้งุอายุ เขตตําบลวังชยั จํานวน 240 คน
ตําบลวังชยั) ใหม้สีขุภาพกายและใจทีส่มบรูณ์

สามารถดํารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร 

สขุ

11 โครงการพัฒนาศกัยภาพ 1.ใหค้วามสําคญักบัผูส้งูอายุ -ผูส้งูอายใุนพืน้ทีอ่ําเภอ 50,000       รอ้ยละความพงึพอใจ
ผูส้งูอาย ุอําเภอกระนวน และสรา้งความเขม้แข็งของ กระนวน ของผูส้งูอายุ

สงัคม
2.ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรักษา
สขุภาพ และมสีภาพจติใจทีด่ี
3.เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมของ
ผูส้งูอายุ

12 โครงการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 1.ใหค้วามสําคญักบัผูส้งูอายุ -ผูส้งูอายใุนพืน้ทีอ่ําเภอ 50,000       รอ้ยละความพงึพอใจุ ญ ู ู ุ ู ู ุ ,
ผูส้งูอายุ และสรา้งความเขม้แข็งของ หนองสองหอ้ง ของผูส้งูอายุ
(อดุหนุนเทศบาลตําบล สงัคม
หนองสองหอ้ง) 2.ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรักษา

สขุภาพ และมสีภาพจติใจทีด่ี
3.เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมของ
ผูส้งูอายุ

46,200,000    41,040,000     41,040,000     รวม   12  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคนคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.3 สง่เสรมิ สนบัสนนุการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการรณรงคป์้องกนัและ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในจงัหวัดขอนแกน่ -จดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้ 5,300,000  5,300,000 5,300,000 จํานวนผูเ้กีย่วขอ้ง สํานักปลดัฯ
ปราบปรามยาเสพตดิ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ โทษและพษิภัย สิง่เสพตดิใน 26 อําเภอ กบัยาเสพตดิลดลง

จากบหุรี ่สรุา และยาเสพตดิ -จดัอบรมใหค้วามรุก้าร
2.เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตจงัหวัด ป้องกนัและปราบปรามยา
ขอนแกน่ รูจ้กัวธิกีารหลกีเลีย่งจาก เสพตดิแกผู่น้ําชมุชน และ
บหุรี ่สรุา และยาเสพตดิและใชเ้วลา เยาวชนใน 26 อําเภอ
วา่งใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม
กบัวัย
3.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยประชาชนในการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

เฝ้าระวังภัยสิง่เสพตดิในชมุชน และ
แจง้เบาะแสแกเ่จา้หนา้ทีห่น่วยงาน
ภาครัฐ

2 โครงการรณรงคเ์ผยแพร่ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในจงัหวัด -จดักจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้ 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเ้กีย่วขอ้งกบั สํานักปลดัฯ
ความรู ้ความตระหนักถงึภัย ขอนแกน่ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ สิง่เสพตดิใน 26 อําเภอ ยาเสพตดิลดลง
ยาเสพตดิ โทษและพษิภัยจากบหุรี ่สรุา

ยาเสพตดิ
2.เพือ่ใหป้ระชาชนในจงัหวัด
ขอนแกน่ รูจ้กัวธิกีารหลกีเลีย่ง
จากบหุรี ่สรุา และยาเสพตดิ
3.ประชาชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชนอ์ยา่งเหมาะสมกบัวัย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคนคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.3 สง่เสรมิ สนบัสนนุการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ 1.เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละ เยาวชน นักเรยีนภายในเขต 4,800,000 4,800,000 4,800,000 เยาวชน นักเรยีนภายใน สํานักปลดัฯ
เยาวชนและประชาชนให ้ เสรมิทกัษะตา่ง ๆ ในการดํารง จงัหวัดขอนแกน่ 2,000 คน เขตจงัหวัดขอนแกน่
หา่งไกลยาเสพตดิ ชวีติใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนนํา หา่งไกลยาเสพตดิ ชว่ยใหส้งัคม หา่งไกลยาเสพตดิ ชว่ย

ไปใชใ้นการพัฒนาทกัษะชวีติ เขม้แข็งเกดิความสงบสขุใน ใหส้งัคมเขม้แข็งเกดิ
ใหม้ศีกัยภาพ และสามารถ ครัวเรอืนและสงัคม ความสงบสขุในครัวเรอืน
สรา้งสรรคแ์ละดํารงชวีติได ้ และสงัคม
อยา่งเหมาะสมกบัชว่งวัย
2.เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรม 
และจรยิธรรม เสรมิสมรรถภาพ
ของเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นผูม้ี
จติใจทีเ่ขม้แข็ง มรีะเบยีบวนิัย
3.เพือ่เสรมิสรา้งใหเ้ด็กและ

ี ้ ใ ้ ี ิเยาวชนเรยีนรูก้ารใชช้วีติและ
สามารถปรับตวัใหอ้ยูร่ว่มกบั
บคุคลอืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
4.เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม
แกเ่ด็ก และเยาวชน เพือ่ทีจ่ะ
ไดห้า่งไกลยาเสพตดิ

4 โครงการสงัคมด ีมวีนิัย 1.เพือ่เสรมิสรา้งใหเ้ด็กและเยาวชน เยาวชน ในเขตจงัหวัด 200,000       200,000       200,000       เยาวชนในเขตจงัหวัด สํานักปลดัฯ
หา่งไกลยาเสพตดิ เรยีนรูก้ารใชช้วีติและสามารถปรับ ขอนแกน่ จํานวน 200 คน ขอนแกน่ หา่งไกล

ตวัใหอ้ยูร่ว่มกบับคุคลอืน่ไดอ้ยา่งมี ยาเสพตดิ ชว่ยให ้
ความสขุ สงัคมเขม้แข็งและ
2.เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมแก่ สงบสขุ
เด็ก และเยาวชน เพือ่ทีจ่ะไดห้า่ง
ไกลยาเสพตดิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคนคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.3 สง่เสรมิ สนบัสนนุการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการปฏบิตักิารตอ่สูเ้พือ่ 1.เพือ่ใหส้ามารถเอาชนะยา 1.ผูค้า้/ผูจ้ําหน่ายยาเสพตดิ 1,500,000 -           -           -มหีมูบ่า้น/ชมุชน ทีท่ําการ
เอาชนะยาเสพตดิจงัหวัด เสพตดิไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมี 2.ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิทัง้ตดิซํ้า เขม้แข็งตน้แบบนํารอ่ง ปกครองจงัหวัด
ขอนแกน่ ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ และตดิใหมเ่ขา้สูก่ระบวนการ มากกวา่รอ้ยละ 90 ขอนแกน่ศนูย์
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ทีม่ปีระสทิธภิาพ บําบดัรักษาใหค้รบถว้น ปฏบิตักิารตอ่สู ้
จงัหวัดขอนแกน่ ศนูยป์ฏบิตั ิ 2.เพือ่รณรงคส์รา้งกระแสสงัคม 3.ผูน้ํา/แกนนํา/ผูป้ระสานพลงั ยาเสพตดิ
การตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ ปลกุจติสํานกึใหป้ระชาชน แผน่ดนิมคีวามเขม้แข็งและ (สํานักปลดัฯ)
จงัหวัดขอนแกน่) ทัว่ไปเกดิเป็นพลงัแผน่ดนิและ ยัง่ยนืในการเอาชนะยาเสพตดิ

เขา้รว่มเป็นพลงัแผน่ดนิใน 4.หมูบ่า้น/ชมุชนมคีวามเขม้แข็ง
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มกีลไกเฝ้าระวังและสามารถ
ยาเสพตดิ รักษาสถานภาพไมใ่หป้ัญหา
3.เพือ่ควบคมุแหลง่แพรร่ะบาด ยาเสพตดิหวนกลบัมารนุแรง
ของยาเสพตดิและป้องกนั 5.เด็ก และเยาวชนในจงัหวัด
ปั ิ ใิ ้ ่ ่ ไ ้ ั ัปัญหายาเสพตดิมใิหแ้พร ่ ขอนแกน่ไดร้ับการพัฒนา
ระบาดเขา้สูส่ถาบนัตา่ง ๆ มคีวามเขม้แข็งมภีมูคิุม้กนั
4.เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง หา่งไกลยาเสพตดิ
ของครอบครัว หมูบ่า้น ชมุชน 
และสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กเ่ด็ก 
เยาวชน นักเรยีน นักศกึษา 
ผูใ้ชแ้รงงาน

6 โครงการฝึกทบทวน 1.เพือ่ใหส้มาชกิอาสาสมัครตํารวจ -จดัอบรมสมาชกิอาสาสมัคร 288,000     จํานวนคดเีกีย่วกบั สถานีตํารวจภธูร
อาสาสมัครตํารวจชมุชน ชมุชนฯ ไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละเรยีนรู ้ ตํารวจชมุชน จํานวน 150 คน ความปลอดภัยในชวีติ หนองสองหอ้ง
ป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิ เทคโนโลยใีหม ่ๆ ในการป้องกนัปราบ และทรัพยส์นิ และ (สํานักปลดัฯ)
(อดุหนุนสถานีตํารวจภธูร ปรามยาเสพตดิ และอาชญากรรม ยาเสพตดิลดลงรอ้ยละ
หนองสองหอ้ง) 2.เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง ชว่ยลด 85

ปัญหายาเสพตดิและอาชญากรรม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

7 โครงการสง่เสรมิกจิกรรม  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ -ประชาชนในเขตถืน้ที่ 100,000     รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม สถานีตํารวจภธูร
ตํารวจชมุชนสมัพันธ ์อําเภอ หนา้ทีร่าชการของตํารวจ อําเภอโนนศลิา กจิกรรม โนนศลิา
โนนศลิา  -เพือ่สรา้งความเขา้ใจและทศันคติ (สํานักปลดัฯ)
(อดุหนุนสถานีตํารวจภธูร ทีด่ตีอ่กนัระหวา่งตํารวจกบัประชาชน
โนนศลิา)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



1 - 10

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคนคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.3 สง่เสรมิ สนบัสนนุการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 1.เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนัก -ราษฎรในเขตอําเภอสชีมพู 200,000     เกดิเครอืขา่ยความร่วมมอื สถานีตํารวจ
ประจําตําบลตอ่ตา้นยาเสพตดิ ในหนา้ทีพ่ลเมอืงทีด่ี 10 ตําบล 115 หมูบ่า้น 300 การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ภธูรสชีมพู
(อดุหนุนสถานีตํารวจภธูร 2.เพือ่สง่เสรมิการรักษาความ คน และอาชญากรมในชมุชน (สํานักปลดัฯ)
สชีมพ)ู ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ -อบรมหลกัสตูร 1  วัน 3 รุน่

ของตนเองและผูอ้ืน่ รุน่ละ 100 คน
3.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
สบืสวนหาขา่วในการป้องกนั
ปราบปรามยาเสพตดิและ
อาชญากรรม

9 โครงการอบรมเสรมิสรา้ง  1.เพือ่สรา้งความเขา้ใจและทศันคติ ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ําเภอ 100,000     เกดิเครอืขา่ยความร่วมมอื สถานีตํารวจ
ศกัยภาพการป้องกนั ทีด่ตีอ่กนัระหวา่งตํารวจกบัประชาชน บา้นไผ ่จํานวน 250 คน การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ภธูรบา้นไผ่

ิ 2 ื่ ่ ื ใ ( ํ ั ป ั )ยาเสพตดิ  2.เพอืแสวงหาความรว่มมอืจาก และอาชญากรมในชมุชน (สํานักปลดัฯ)
(อดุหนุนสถานีตํารวจภธูร ประชาชนในการป้องกนัปราบปราม
บา้นไผ)่ อาชญากรรม ยาเสพตดิ อบุตัภิัยตา่งๆ

10 โครงการฝึกอบรมเยาวชน 1.พือ่แสวงหาความรว่มมอืจากกลุม่ -อบรมกลุม่เยาวชน วัยรุน่       100,000 จํานวนผูเ้กีย่วขอ้งกบัสิง่ สถานีตํารวจ
ตา้นยาเสพตดิอําเภอเปือยนอ้ย เยาวชนและวัยรุน่ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน หมูบ่า้นละ 2-3 คน รวม เสพตดิลดลง ภธูรเปือยนอ้ย
(อดุหนุนสถานีตํารวจภธูร การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 70 คน3  วัน (สํานักปลดัฯ)
เปือยนอ้ย) การทะเลาะบาะแวง้กนัของกลุม่วัยรุน่

2.เพือ่ลดปัญหาความขดัแยง้ของกลุม่
วัยรุน่ในพืน้ที่

13,088,000 10,800,000 10,800,000รวม    10  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



1 - 11

ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน 1.เพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิการ 1.สนับสนุนการจดัการ 8,550,000   8,550,000 8,550,000 จํานวนทมีทีเ่ขา้รว่มการ
กจิการกฬีา แขง่ขนักฬีาระดบัภาค แขง่ขนักฬีาของจงัหวัดใน แขง่ขนั

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

1.3 แขง่ขนักฬีาเทนนสิ
ดนัลอป ขอนแกน่โอเพน่
1.4 แขง่ขนัฟตุบอล อบจ.
ขอนแกน่คพัตา้นยาเสพตดิ
1.5 ฟตุบอลอาชพี ลกีดวิชิัน่ 1
1.6 จดัซือ้วัสดอุปุกรณก์ฬีา
1.7 แขง่ขนัฟตุบอลกฬีาแหง่ชาติ
1.8 แขง่ขนัวา่ยนํ้าเยาวชน
ชงิแชมป์ อบจ.คพั
1.9 คลนีคิกฬีา
1.10 แขง่ขนักฬีาภายใน
องคก์รและขา้ราชการสงักดั
อบจ.ขอนแกน่
1.11แขง่ขนักฬีาอสิานสมัพันธ์
1.12 แขง่ขนักฬีาหมากรกุไทย
1.13 แขง่ขนัเปตอง อบจ.
ขอนแกน่ คพั
1.14 แขง่ขนัฟตุซอล อบจ.
ขอนแกน่คพัตา้นยาเสพตดิ
2.จดัอบรมและศกึษาดงูาน
ดา้นกฬีา เชน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

1 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน 2.1 อบรมเยาวชนเลน่กฬีา
กจิการกฬีา หา่งไกลยาเสพตดิรอ้นนี้มี
(ตอ่) กฬีาเพือ่ลกูรัก

2.2 อบรมผูฝ้ึกสอนกฬีาโดยการ
ใชว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนากฬีา

2 โครงการกอ่สรา้งลานเครือ่ง 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -กอ่สรา้งลานเครือ่งออกกําลงั 1,394,000   1.ประชาชนทีม่าใชส้นาม
ออกกําลงักายกลางแจง้ สขุภาพทีแ่ข็งแรง กายกลางแจง้พรอ้มอปุกรณ์ กฬีาในการออกกําลงักาย

2.เพือ่เพิม่กจิกรรมสําหรับผูท้ีม่า ออกกําลงักาย ไดร้ับความพงึพอใจและมี
ใชส้นามกฬีาในการออกกําลงักาย จํานวนผูม้าใชส้นามกฬีา
3.ประชาชนสามารถออกกําลงักาย เพิม่มากขึน้รอ้ยละ 50
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 2.ประชาชนมสีขุภาพ

รา่งกายทีแ่ข็งแรง และชว่ย
ลดอัตราการเจ็บป่วยให ้
นอ้ยลง

3 โครงการกอ่สรา้งสนาม 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -กอ่สรา้งสนามฟตุซอลในรม่ 4,150,000   -รอ้ยละความพงึพอใจ
ฟตุซอลในรม่ สขุภาพทีแ่ข็งแรง ขนาดอาคารกวา้งไมน่อ้ยกวา่ ของผูม้าใชส้นามฟตุซอล

2.เพือ่ใหป้ระชาชน มคีวามรัก 20 ม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ 30 ม.
ความสามัคคี

4 โครงการมหกรรมกฬีา - เพือ่พัฒนาทักษะดา้นกฬีา - เพือ่จดัแขง่ขนักฬีาและ 2,250,000 2,250,000 2,250,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
นักเรยีนสงักดัองคก์ร ของนักเรยีนในสงักดั คดัเลอืกตวัแทนนักกฬีา ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ - เพือ่สง่เสรมิความเป็นเลศิ ของ อบจ. ขอนแกน่ - ผลการแขง่ขนักฬีา

ดา้นกฬีาของนักเรยีน - เพือ่เขา้คา่ยฝึกซอ้ม
ในสงักดั ตวัแทนนักกฬีา อบจ. ขก.

ทีจ่ะเขา้รว่มแขง่ขนัในระดบั
ภมูภิาคและระดบัประเทศ
- เพือ่เขา้รว่มแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนสงักดั อปท. ใน
ระดบัภมูภิาคและระดบั
ประเทศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการกอ่สรา้งลานกฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -กอ่สรา้งลานกฬีา คสล.ขนาด 1,300,000   -รอ้ยละความพงึพอใจของ
เอนกประสงคป์ระจําอําเภอ สขุภาพทีแ่ข็งแรง กวา้ง 24 ม. ยาว 52 ม. ผูม้าใชล้านกฬีา
หนองนาคํา บา้นโคกเจรญิ 2.เพือ่เพิม่กจิกรรมสําหรับผูท้ีม่า -อาคารเอนกประสงคข์นาด
ม.8 ต.บา้นโคก อ.หนองนาคํา ใชส้นามกฬีาในการออกกําลงักาย 4x4 ม. จํานวน 1 หลงั
จ.ขอนแกน่ 3.ประชาชนสามารถออกกําลงักาย

ไดอ้ยา่งหลากหลาย

6 โครงการจดักจิกรรมทางดา้น 1.เพือ่สรา้งคา่นยิมการออกกําลงั 1.โครงการประกาศเกยีรตคิณุ 5,323,000   -จํานวนกจิกรรมกฬีาที่
การกฬีาและสง่เสรมิกฬีา กาย เลน่กฬีา ดกูฬีา และนันทนาการ ผูท้ําคณุประโยชนท์างการกฬีา จดัการแขง่ขนั
ภายในจงัหวัดขอนแกน่ จนเป็นวถิชีวีติ 2.โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน -เด็ก และเยาวชนเลน่กฬีา
(อดุหนุนสมาคมกฬีาจงัหวัด 2. เพือ่เป็นแนวทางพัฒนากฬีาทกุชนดิ แหง่ชาต ิ(รอบคดัเลอืก ภาค 3) และออกกําลงักายไมน่อ้ย
ขอนแกน่) ของจังหวัดใหม้คีวามกา้วหนา้ยิง่ข ึน้ 3.โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน กวา่รอ้ยละ 80

3.นักกฬีามคีวามมุง่มั่นในการฝึกซอ้ม แหง่ชาต ิครัง้ที ่29 -ประชาชนเลน่กฬีาและ
เพือ่ความเป็นเลศิ และอาชพีทางดา้น 4.โครงการเขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ ออกกําลงักายไมน่อ้ยกวา่
กฬีาและยังเป็นการสรา้งชือ่เสยีงให ้ ครัง้ที ่41 (รอบคดัเลอืกภาค 3) รอ้ยละ 60
กบัจังหวัด 5.โครงการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ

ครัง้ที ่41  
6.โครงการแขง่ขนักฬีาคนพกิาร
แหง่ชาตริอบคดัเลอืกตวัแทนภาค 3
7.โครงการแขง่ขนักฬีาคนพกิาร
แหง่ชติ ครัง้ที ่31
8.โครงการแขง่ขนักฬีานักเรยีน
นักศกึษาแหง่ประเทศไทย
9.โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรกฬีา
10.โครงการแขง่ขนัฟตุบอลยวุชน
อายไุมเ่กนิ 14 ปี ระบบลกี
11.โครงการแขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อล
อาชพี
12.โครงการแขง่ขนักฬีาเทศกาล
งานไหมฯ จังหวัดขอนแกน่
ประจําปี 2555
13.โครงการแขง่ขนัฟตุบอลยามาฮา่
ลกีดวิชิัน่ 1 ปี 2012

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการแขง่ขนักฬีา "ตํารวจ 1.เพือ่รณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ -จดัการแขง่ขนักฬีาสถานี 1,600,000   บคุลากรทีเ่ขา้รว่ม
ขอนแกน่ ตา้นภัยยาเสพตดิ 2.เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนให ้ ตํารวจในสงักดั จาก 26 อําเภอ กจิกรรมการแขง่ขนักฬีา
ครัง้ที ่6 ประจําปี 2556" ขา้ราชการ บคุลากรในหน่วยงานมี และจากหน่วยงานตํารวจใน รอ้ยละ 80 มสีขุภาพ
(อดุหนุนตํารวจภธูรจงัหวัด ความตืน่ตวัในการออกกําลงักาย พืน้ทีจ่งัหวัดขอนแกน่ รวม รา่งกายและจติใจทีด่ ี
ขอนแกน่) และเลน่กฬีาหา่งไกลยาเสพตดิ 32 ทมี มคีวามตืน่ตวัในการ

3.เพือ่เพิม่ประสทิธภาพในการ ออกกําลงัใจและเลน่
ปฏบิตังิานและเชือ่มความสมัพันธ์ กฬีาหา่งไกลยาเสพตดิ
อันดรีะหวา่งหน่วยงาน

8 โครงการจดัวิง่ขอนแกน่ 1.เพือ่สรา้งนักวิง่เยาวชนไทยให ้ -จดัการแขง่ขนัวิง่มาราธอน 300,000     ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัใน
มาราธอนนานาชาต ิครัง้ที ่10 มมีาตรฐานในระดบันานาชาติ นานาชาต ิ4 ประเภท แตล่ะประเภทไมน่อ้ยกวา่
(อดุหนุนมหาวทิยาลยั 2.เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและ 1) มาราธอน ระยะทาง รอ้ยละ 95
ขอนแกน่) ประชาชนในจงัหวัดไดอ้อกกําลงั 42.0195 กม. 1,000 คน

กายเป็นการตอ่เนื่อง 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

9 โครงการจดัการแขง่ขนัรม่บนิ -เพือ่เป็นการพัฒนาทกัษะของ -จดัการแขง่ขนัรม่บนิฯชงิแชมป์ 100,000     -มนีักกฬีารม่บนิเขา้รว่มการ
ชงิแชมป์ภาคตะวันออก นักกฬีารม่บนิ ครรูม่บนิ เพือ่เป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แขง่ขนัไมน่อ้ยกวา่ 
เฉียงเหนือ การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้ง -นักบนิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั รอ้ยละ 50
(อดุหนุนสมาคมกฬีาทาง โอกาสใหน้ักกฬีารม่บนิไดแ้สดง จํานวน 50 คน ครอบครัวนักบนิ
อากาศและการบนิแหง่ ความสามารถและทกัษะ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 300 คน ไดร้ับ
ประเทศไทยในพระบรม การพัฒนาทกัษะ ความสามารถ
ราชปูถัมภ)์

10 โครงการแขง่ขนัยกนํ้าหนัก -เพือ่พัฒนานักกฬีาใหไ้ปสูร่ะดบั -จดัการแขง่ขนัยกนํ้าหนักยวุชน 100,000     -นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
ยวุชนและประชาชน ชงิชนะ ทีส่งูขึน้ และสง่เสรมิกฬีายกนํ้าหนัก และประชาชน ชงิชนะเลศิแหง่ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
เลศิแหง่ประเทศไทย ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ประเทศไทย
(อดุหนุนสมาคมยกนํ้าหนักแหง่
ประเทศไทย)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

11 โครงการกฬีา อบต.สมัพันธ์ -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจดั จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
อําเภอบา้นไผ่ การแขง่ขนักฬีาระดบัอําเภอ และกฬีาสากลของหน่วยงาน ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง -เพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดี ราชการสว่นทอ้งถิน่ในเขต
อําเภอบา้นไผ)่ ระหวา่งสว่นราชการ และ อําเภอบา้นไผ่

หน่วยงานในอําเภอ

12 โครงการสง่เสรมิกฬีาสมัพันธ์ 1.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง -จดัการแขง่ขนักฬีา 5 ชนดิ 350,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
อําเภอบา้นแฮด ประจําปี 2556 ขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และ กฬีา ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง กํานัน ผูใ้หญบ่า้นในเขตพืน้ที่   (1) ฟตุบอลชาย
อําเภอบา้นแฮด) อําเภอบา้นแฮด   (2) บาสเกตบอลชาย-หญงิ

2.เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรสว่น   (3) วอลเลย่บ์อลชาย-หญงิ
ราชการในอําเภอบา้นแฮดได ้   (4) เปตอง ชาย-หญงิ
ออกกําลงักาย   (5) ตะกรอ้ชายทัว่ไปและ

ชายวัยทอง

13 โครงการแขง่ขนักฬีาสตรแีละ 1.เพือ่สง่เสรมิใหผู้น้ําชมุชนรวมถงึ -จดัการแขง่ขนักฬีาองคก์ร 580,000 -จํานวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
เยาวชนอําเภอหนองเรอื สมาชกิกลุม่องคก์รสตรแีละเยาวชน สตรแีละเยาวชน 4 ประเภท -จํานวนประเภทกฬีาทีจ่ดัการ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ประชาชนทัว่ไปใชก้ารกฬีาพัฒนา กฬีา แขง่ขนั
อําเภอหนองเรอื) คณุภาพชวีติในการออกกําลงักาย  1) ประเภทฟตุบอลหญงิ

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

14 โครงการสง่เสรมิสขุภาพดว้ย -เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนรักการ จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
การออกกําลงักาย เลน่กฬีา และกฬีาสากล ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ -เพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดี
อําเภอกระนวน) ระหวา่งสว่นราชการ และ
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ประชาชนในพืน้ที่

15 โครงการวา่ยนํ้า อบจ- -เพือ่สนับสนุนใหเ้ยาวชน จดัการแขง่ขนัวา่ยนํ้ารุน่เยาวชน 199,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ รวม ประชาชนไดเ้ลน่กฬีาและออก และประชาชนทัว่ไป ผูร้ว่มงาน
ใจตา้นภัยยาเสพตดิเฉลมิ กําลงักายเพือ่สขุภาพ
พระเกยีรตมิหาราชนิี ชงิแชมป์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวัดขอนแกน่)

16 โครงการเดนิ-วิง่ -เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน เยาวชน จดัการแขง่ขนัวิง่ จํานวน 38 รุน่ 250,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
เทดิพระเกยีรต ิหนิชา้งสี ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนใ์นการ -ประเภทฮาลฟ์มาราธอน (ช-ญ) กจิกรรม
ซปุเปอรฮ์าลฟ์-มนิมิาราธอน ออกกําลงักาย -ประเภทมนิมิาราธอน (ช-ญ)
ตา้นยาเสพตดิ ประจําปี 2556 -เพือ่เป็นการประชาสมัพันธแ์หลง่ -ประเภทฟันรัน (ช-ญ)
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ทอ่งเทีย่วหนิชา้งส ีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
อําเภอบา้นฝาง)

17 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหผู้น้ําชมุชน จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 200,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
ตา้นภัยยาเสพตดิ กํานัน ใชก้ารกฬีาพัฒนาคณุภาพชวีติใน และกฬีาสากล กจิกรรม
ผูใ้หญบ่า้น การออกกําลงักาย เพือ่ใหห้า่งไกล
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ยาเสพตดิ
อําเภอโคกโพธิไ์ชย) 2.เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้รัก สามัคคี

แกป่ระชาขนในพืน้ที่

18 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเลน่กฬีา จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 300,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
ทอ้งถิน่ สรา้งพลงัแผน่ดนิ และออกกําลงักาย เพือ่ใหห้า่งไกล และกฬีาสากล กจิกรรม
เอาชนะยาเสพตดิ ยาเสพตดิ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้รัก สามัคคี
อําเภอภเูวยีง) แกป่ระชาขนในพืน้ที่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

19 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
อบต.สมัพันธ ์อําเภอแวงใหญ่ ขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และ และกฬีาสากล กจิกรรม
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง กํานัน ผูใ้หญบ่า้นในเขตพืน้ที่
อําเภอแวงใหญ)่ อําเภอแวงใหญ่

2.เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรสว่น
ราชการในอําเภอแวงใหญ ่ได ้
ออกกําลงักาย

20 โครงการปรับปรงุลานกฬีา 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ลน่กฬีา -ปรับปรงุลานกฬีาอเนกประสงค์ 1,247,000 1,247,000 -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
อเนกประสงคห์นา้อาคาร และออกกําลงักายเพือ่สขุภาพ หนา้อาคารพลศกึษา 2 ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา
พลศกึษา 2 2.เพือ่เป็นจดุศนูยก์ลางในการ มากขึน้รอ้ยละ 20

ออกกําลงักายของประชาชน

21 โครงการปรับปรงุสนาม 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ลน่กฬีา -ปรับปรงุสนามบาสเกตบอล 251,000    251,000    -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
บาสเกตบอลกลางแจง้ และออกกําลงักายเพือ่สขุภาพ กลางแจง้เพือ่จดัการแขง่ขนัใหไ้ด ้ ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา

2.เพือ่ปรับปรงุสถานทีอ่อกกําลงั ระดบัมาตรฐาน มากขึน้รอ้ยละ 20
กายในสนามกฬีา -สนามไดม้าตรฐานสามารถ

ใชจ้ดัการแขง่ขนัในระดบั
มาตรฐาน

22 โครงการจดัซือ้อปุกรณก์ฬีา 1.เพือ่อํานวยใหก้บัประชาชนที่ -เพือ่ซือ้อปุกรณก์ฬีาเครือ่งทํา 1,000,000 1,000,000 -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
เครือ่งทําความสะอาด เครือ่ง มาออกกําลงักายเพือ่สขุภาพ ความสะอาด เครือ่งมอืชา่ง ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา
มอืชา่ง เครือ่งมอืเกษตร 2.เพือ่ประโยชนแ์ละเพิม่ประสทิธิ เครือ่งมอืเกษตรประจําสนามกฬีา มากขึน้รอ้ยละ 20
ประจําสนามกฬีา ภาพในการทํางาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

27,246,000 13,298,000 13,298,000รวม   22  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



1 - 11

ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน 1.เพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิการ 1.สนับสนุนการจดัการ 8,550,000   8,550,000 8,550,000 จํานวนทมีทีเ่ขา้รว่มการ
กจิการกฬีา แขง่ขนักฬีาระดบัภาค แขง่ขนักฬีาของจงัหวัดใน แขง่ขนั

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

1.3 แขง่ขนักฬีาเทนนสิ
ดนัลอป ขอนแกน่โอเพน่
1.4 แขง่ขนัฟตุบอล อบจ.
ขอนแกน่คพัตา้นยาเสพตดิ
1.5 ฟตุบอลอาชพี ลกีดวิชิัน่ 1
1.6 จดัซือ้วัสดอุปุกรณก์ฬีา
1.7 แขง่ขนัฟตุบอลกฬีาแหง่ชาติ
1.8 แขง่ขนัวา่ยนํ้าเยาวชน
ชงิแชมป์ อบจ.คพั
1.9 คลนีคิกฬีา
1.10 แขง่ขนักฬีาภายใน
องคก์รและขา้ราชการสงักดั
อบจ.ขอนแกน่
1.11แขง่ขนักฬีาอสิานสมัพันธ์
1.12 แขง่ขนักฬีาหมากรกุไทย
1.13 แขง่ขนัเปตอง อบจ.
ขอนแกน่ คพั
1.14 แขง่ขนัฟตุซอล อบจ.
ขอนแกน่คพัตา้นยาเสพตดิ
2.จดัอบรมและศกึษาดงูาน
ดา้นกฬีา เชน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

1 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน 2.1 อบรมเยาวชนเลน่กฬีา
กจิการกฬีา หา่งไกลยาเสพตดิรอ้นนี้มี
(ตอ่) กฬีาเพือ่ลกูรัก

2.2 อบรมผูฝ้ึกสอนกฬีาโดยการ
ใชว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนากฬีา

2 โครงการกอ่สรา้งลานเครือ่ง 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -กอ่สรา้งลานเครือ่งออกกําลงั 1,394,000   1.ประชาชนทีม่าใชส้นาม
ออกกําลงักายกลางแจง้ สขุภาพทีแ่ข็งแรง กายกลางแจง้พรอ้มอปุกรณ์ กฬีาในการออกกําลงักาย

2.เพือ่เพิม่กจิกรรมสําหรับผูท้ีม่า ออกกําลงักาย ไดร้ับความพงึพอใจและมี
ใชส้นามกฬีาในการออกกําลงักาย จํานวนผูม้าใชส้นามกฬีา
3.ประชาชนสามารถออกกําลงักาย เพิม่มากขึน้รอ้ยละ 50
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 2.ประชาชนมสีขุภาพ

รา่งกายทีแ่ข็งแรง และชว่ย
ลดอัตราการเจ็บป่วยให ้
นอ้ยลง

3 โครงการกอ่สรา้งสนาม 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -กอ่สรา้งสนามฟตุซอลในรม่ 4,150,000   -รอ้ยละความพงึพอใจ
ฟตุซอลในรม่ สขุภาพทีแ่ข็งแรง ขนาดอาคารกวา้งไมน่อ้ยกวา่ ของผูม้าใชส้นามฟตุซอล

2.เพือ่ใหป้ระชาชน มคีวามรัก 20 ม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ 30 ม.
ความสามัคคี

4 โครงการมหกรรมกฬีา - เพือ่พัฒนาทักษะดา้นกฬีา - เพือ่จดัแขง่ขนักฬีาและ 2,250,000 2,250,000 2,250,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
นักเรยีนสงักดัองคก์ร ของนักเรยีนในสงักดั คดัเลอืกตวัแทนนักกฬีา ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ - เพือ่สง่เสรมิความเป็นเลศิ ของ อบจ. ขอนแกน่ - ผลการแขง่ขนักฬีา

ดา้นกฬีาของนักเรยีน - เพือ่เขา้คา่ยฝึกซอ้ม
ในสงักดั ตวัแทนนักกฬีา อบจ. ขก.

ทีจ่ะเขา้รว่มแขง่ขนัในระดบั
ภมูภิาคและระดบัประเทศ
- เพือ่เขา้รว่มแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนสงักดั อปท. ใน
ระดบัภมูภิาคและระดบั
ประเทศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการกอ่สรา้งลานกฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี -กอ่สรา้งลานกฬีา คสล.ขนาด 1,300,000   -รอ้ยละความพงึพอใจของ
เอนกประสงคป์ระจําอําเภอ สขุภาพทีแ่ข็งแรง กวา้ง 24 ม. ยาว 52 ม. ผูม้าใชล้านกฬีา
หนองนาคํา บา้นโคกเจรญิ 2.เพือ่เพิม่กจิกรรมสําหรับผูท้ีม่า -อาคารเอนกประสงคข์นาด
ม.8 ต.บา้นโคก อ.หนองนาคํา ใชส้นามกฬีาในการออกกําลงักาย 4x4 ม. จํานวน 1 หลงั
จ.ขอนแกน่ 3.ประชาชนสามารถออกกําลงักาย

ไดอ้ยา่งหลากหลาย

6 โครงการจดักจิกรรมทางดา้น 1.เพือ่สรา้งคา่นยิมการออกกําลงั 1.โครงการประกาศเกยีรตคิณุ 5,323,000   -จํานวนกจิกรรมกฬีาที่
การกฬีาและสง่เสรมิกฬีา กาย เลน่กฬีา ดกูฬีา และนันทนาการ ผูท้ําคณุประโยชนท์างการกฬีา จดัการแขง่ขนั
ภายในจงัหวัดขอนแกน่ จนเป็นวถิชีวีติ 2.โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน -เด็ก และเยาวชนเลน่กฬีา
(อดุหนุนสมาคมกฬีาจงัหวัด 2. เพือ่เป็นแนวทางพัฒนากฬีาทกุชนดิ แหง่ชาต ิ(รอบคดัเลอืก ภาค 3) และออกกําลงักายไมน่อ้ย
ขอนแกน่) ของจังหวัดใหม้คีวามกา้วหนา้ยิง่ข ึน้ 3.โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน กวา่รอ้ยละ 80

3.นักกฬีามคีวามมุง่มั่นในการฝึกซอ้ม แหง่ชาต ิครัง้ที ่29 -ประชาชนเลน่กฬีาและ
เพือ่ความเป็นเลศิ และอาชพีทางดา้น 4.โครงการเขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ ออกกําลงักายไมน่อ้ยกวา่
กฬีาและยังเป็นการสรา้งชือ่เสยีงให ้ ครัง้ที ่41 (รอบคดัเลอืกภาค 3) รอ้ยละ 60
กบัจังหวัด 5.โครงการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ

ครัง้ที ่41  
6.โครงการแขง่ขนักฬีาคนพกิาร
แหง่ชาตริอบคดัเลอืกตวัแทนภาค 3
7.โครงการแขง่ขนักฬีาคนพกิาร
แหง่ชติ ครัง้ที ่31
8.โครงการแขง่ขนักฬีานักเรยีน
นักศกึษาแหง่ประเทศไทย
9.โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรกฬีา
10.โครงการแขง่ขนัฟตุบอลยวุชน
อายไุมเ่กนิ 14 ปี ระบบลกี
11.โครงการแขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อล
อาชพี
12.โครงการแขง่ขนักฬีาเทศกาล
งานไหมฯ จังหวัดขอนแกน่
ประจําปี 2555
13.โครงการแขง่ขนัฟตุบอลยามาฮา่
ลกีดวิชิัน่ 1 ปี 2012

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่1  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม
แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการแขง่ขนักฬีา "ตํารวจ 1.เพือ่รณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ -จดัการแขง่ขนักฬีาสถานี 1,600,000   บคุลากรทีเ่ขา้รว่ม
ขอนแกน่ ตา้นภัยยาเสพตดิ 2.เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนให ้ ตํารวจในสงักดั จาก 26 อําเภอ กจิกรรมการแขง่ขนักฬีา
ครัง้ที ่6 ประจําปี 2556" ขา้ราชการ บคุลากรในหน่วยงานมี และจากหน่วยงานตํารวจใน รอ้ยละ 80 มสีขุภาพ
(อดุหนุนตํารวจภธูรจงัหวัด ความตืน่ตวัในการออกกําลงักาย พืน้ทีจ่งัหวัดขอนแกน่ รวม รา่งกายและจติใจทีด่ ี
ขอนแกน่) และเลน่กฬีาหา่งไกลยาเสพตดิ 32 ทมี มคีวามตืน่ตวัในการ

3.เพือ่เพิม่ประสทิธภาพในการ ออกกําลงัใจและเลน่
ปฏบิตังิานและเชือ่มความสมัพันธ์ กฬีาหา่งไกลยาเสพตดิ
อันดรีะหวา่งหน่วยงาน

8 โครงการจดัวิง่ขอนแกน่ 1.เพือ่สรา้งนักวิง่เยาวชนไทยให ้ -จดัการแขง่ขนัวิง่มาราธอน 300,000     ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัใน
มาราธอนนานาชาต ิครัง้ที ่10 มมีาตรฐานในระดบันานาชาติ นานาชาต ิ4 ประเภท แตล่ะประเภทไมน่อ้ยกวา่
(อดุหนุนมหาวทิยาลยั 2.เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและ 1) มาราธอน ระยะทาง รอ้ยละ 95
ขอนแกน่) ประชาชนในจงัหวัดไดอ้อกกําลงั 42.0195 กม. 1,000 คน

กายเป็นการตอ่เนื่อง 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

9 โครงการจดัการแขง่ขนัรม่บนิ -เพือ่เป็นการพัฒนาทกัษะของ -จดัการแขง่ขนัรม่บนิฯชงิแชมป์ 100,000     -มนีักกฬีารม่บนิเขา้รว่มการ
ชงิแชมป์ภาคตะวันออก นักกฬีารม่บนิ ครรูม่บนิ เพือ่เป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แขง่ขนัไมน่อ้ยกวา่ 
เฉียงเหนือ การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้ง -นักบนิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั รอ้ยละ 50
(อดุหนุนสมาคมกฬีาทาง โอกาสใหน้ักกฬีารม่บนิไดแ้สดง จํานวน 50 คน ครอบครัวนักบนิ
อากาศและการบนิแหง่ ความสามารถและทกัษะ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 300 คน ไดร้ับ
ประเทศไทยในพระบรม การพัฒนาทกัษะ ความสามารถ
ราชปูถัมภ)์

10 โครงการแขง่ขนัยกนํ้าหนัก -เพือ่พัฒนานักกฬีาใหไ้ปสูร่ะดบั -จดัการแขง่ขนัยกนํ้าหนักยวุชน 100,000     -นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
ยวุชนและประชาชน ชงิชนะ ทีส่งูขึน้ และสง่เสรมิกฬีายกนํ้าหนัก และประชาชน ชงิชนะเลศิแหง่ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
เลศิแหง่ประเทศไทย ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ประเทศไทย
(อดุหนุนสมาคมยกนํ้าหนักแหง่
ประเทศไทย)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

11 โครงการกฬีา อบต.สมัพันธ์ -เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจดั จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
อําเภอบา้นไผ่ การแขง่ขนักฬีาระดบัอําเภอ และกฬีาสากลของหน่วยงาน ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง -เพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดี ราชการสว่นทอ้งถิน่ในเขต
อําเภอบา้นไผ)่ ระหวา่งสว่นราชการ และ อําเภอบา้นไผ่

หน่วยงานในอําเภอ

12 โครงการสง่เสรมิกฬีาสมัพันธ์ 1.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง -จดัการแขง่ขนักฬีา 5 ชนดิ 350,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
อําเภอบา้นแฮด ประจําปี 2556 ขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และ กฬีา ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง กํานัน ผูใ้หญบ่า้นในเขตพืน้ที่   (1) ฟตุบอลชาย
อําเภอบา้นแฮด) อําเภอบา้นแฮด   (2) บาสเกตบอลชาย-หญงิ

2.เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรสว่น   (3) วอลเลย่บ์อลชาย-หญงิ
ราชการในอําเภอบา้นแฮดได ้   (4) เปตอง ชาย-หญงิ
ออกกําลงักาย   (5) ตะกรอ้ชายทัว่ไปและ

ชายวัยทอง

13 โครงการแขง่ขนักฬีาสตรแีละ 1.เพือ่สง่เสรมิใหผู้น้ําชมุชนรวมถงึ -จดัการแขง่ขนักฬีาองคก์ร 580,000 -จํานวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
เยาวชนอําเภอหนองเรอื สมาชกิกลุม่องคก์รสตรแีละเยาวชน สตรแีละเยาวชน 4 ประเภท -จํานวนประเภทกฬีาทีจ่ดัการ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ประชาชนทัว่ไปใชก้ารกฬีาพัฒนา กฬีา แขง่ขนั
อําเภอหนองเรอื) คณุภาพชวีติในการออกกําลงักาย  1) ประเภทฟตุบอลหญงิ

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

14 โครงการสง่เสรมิสขุภาพดว้ย -เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนรักการ จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
การออกกําลงักาย เลน่กฬีา และกฬีาสากล ผูร้ว่มงาน
(อดุหนุนสํานักงานสาธารณสขุ -เพือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดี
อําเภอกระนวน) ระหวา่งสว่นราชการ และ
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ประชาชนในพืน้ที่

15 โครงการวา่ยนํ้า อบจ- -เพือ่สนับสนุนใหเ้ยาวชน จดัการแขง่ขนัวา่ยนํ้ารุน่เยาวชน 199,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ รวม ประชาชนไดเ้ลน่กฬีาและออก และประชาชนทัว่ไป ผูร้ว่มงาน
ใจตา้นภัยยาเสพตดิเฉลมิ กําลงักายเพือ่สขุภาพ
พระเกยีรตมิหาราชนิี ชงิแชมป์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวัดขอนแกน่)

16 โครงการเดนิ-วิง่ -เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน เยาวชน จดัการแขง่ขนัวิง่ จํานวน 38 รุน่ 250,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
เทดิพระเกยีรต ิหนิชา้งสี ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนใ์นการ -ประเภทฮาลฟ์มาราธอน (ช-ญ) กจิกรรม
ซปุเปอรฮ์าลฟ์-มนิมิาราธอน ออกกําลงักาย -ประเภทมนิมิาราธอน (ช-ญ)
ตา้นยาเสพตดิ ประจําปี 2556 -เพือ่เป็นการประชาสมัพันธแ์หลง่ -ประเภทฟันรัน (ช-ญ)
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ทอ่งเทีย่วหนิชา้งส ีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
อําเภอบา้นฝาง)

17 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหผู้น้ําชมุชน จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 200,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
ตา้นภัยยาเสพตดิ กํานัน ใชก้ารกฬีาพัฒนาคณุภาพชวีติใน และกฬีาสากล กจิกรรม
ผูใ้หญบ่า้น การออกกําลงักาย เพือ่ใหห้า่งไกล
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง ยาเสพตดิ
อําเภอโคกโพธิไ์ชย) 2.เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้รัก สามัคคี

แกป่ระชาขนในพืน้ที่

18 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเลน่กฬีา จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 300,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
ทอ้งถิน่ สรา้งพลงัแผน่ดนิ และออกกําลงักาย เพือ่ใหห้า่งไกล และกฬีาสากล กจิกรรม
เอาชนะยาเสพตดิ ยาเสพตดิ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง 2.เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้รัก สามัคคี
อําเภอภเูวยีง) แกป่ระชาขนในพืน้ที่
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19 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 1.เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคขีอง จดัการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น 100,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่ม
อบต.สมัพันธ ์อําเภอแวงใหญ่ ขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง และ และกฬีาสากล กจิกรรม
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง กํานัน ผูใ้หญบ่า้นในเขตพืน้ที่
อําเภอแวงใหญ)่ อําเภอแวงใหญ่

2.เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรสว่น
ราชการในอําเภอแวงใหญ ่ได ้
ออกกําลงักาย

20 โครงการปรับปรงุลานกฬีา 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ลน่กฬีา -ปรับปรงุลานกฬีาอเนกประสงค์ 1,247,000 1,247,000 -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
อเนกประสงคห์นา้อาคาร และออกกําลงักายเพือ่สขุภาพ หนา้อาคารพลศกึษา 2 ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา
พลศกึษา 2 2.เพือ่เป็นจดุศนูยก์ลางในการ มากขึน้รอ้ยละ 20

ออกกําลงักายของประชาชน

21 โครงการปรับปรงุสนาม 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ลน่กฬีา -ปรับปรงุสนามบาสเกตบอล 251,000    251,000    -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
บาสเกตบอลกลางแจง้ และออกกําลงักายเพือ่สขุภาพ กลางแจง้เพือ่จดัการแขง่ขนัใหไ้ด ้ ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา

2.เพือ่ปรับปรงุสถานทีอ่อกกําลงั ระดบัมาตรฐาน มากขึน้รอ้ยละ 20
กายในสนามกฬีา -สนามไดม้าตรฐานสามารถ

ใชจ้ดัการแขง่ขนัในระดบั
มาตรฐาน

22 โครงการจดัซือ้อปุกรณก์ฬีา 1.เพือ่อํานวยใหก้บัประชาชนที่ -เพือ่ซือ้อปุกรณก์ฬีาเครือ่งทํา 1,000,000 1,000,000 -ประชาชนไดร้ับความพงึพอ
เครือ่งทําความสะอาด เครือ่ง มาออกกําลงักายเพือ่สขุภาพ ความสะอาด เครือ่งมอืชา่ง ใจ และเขา้มาใชส้นามกฬีา
มอืชา่ง เครือ่งมอืเกษตร 2.เพือ่ประโยชนแ์ละเพิม่ประสทิธิ เครือ่งมอืเกษตรประจําสนามกฬีา มากขึน้รอ้ยละ 20
ประจําสนามกฬีา ภาพในการทํางาน
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แนวทางการพฒันาที ่1.4  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาเพือ่สนบัสนนุการเลน่กฬีาและพฒันากฬีาทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

27,246,000 13,298,000 13,298,000รวม   22  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



2 -1

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการนเิทศ ตดิตามและ - เพือ่นเิทศ ตดิตามและ ออกนเิทศตดิตามประเมนิผล 300,000 300,000 300,000 - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ประเมนิผลโรงเรยีนในสงักดั ประเมนิผลการจัดการศกึษา โรงเรยีนในสงักดั 19 แหง่ ของนักเรยีนในสงักดั

- เพือ่ตดิตามประเมนิผล อยา่งนอ้ยโรงเรยีนละ 1 ครัง้ - ผลการประเมนิคณุภาพ
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ ตอ่ปีการศกึษา ภายในตามมาตรฐานการจัด
พัฒนาการศกึษา การศกึษาของโรงเรยีนใน
- เพือ่ประเมนิคณุภาพภายใน สงักดั อปท.
ของโรงเรยีนในสงักดั

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

2 โครงการนักเรยีนคนเกง่ - เพือ่ทดสอบความรู ้ - จัดกจิกรรมทดสอบ 400,000 500,000 500,000 - ผลการทดสอบ
ของโรงเรยีนในสงักดั ความสามารถทางดา้น หรอืแขง่ขนัทักษะทาง - ผลการแขง่ขนั
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด วชิาการของนักเรยีน วชิาการ
ขอนแกน่ โรงเรยีนในสงักดั - จัดกจิกรรมคดัเลอืก

- เพือ่เขา้รว่มแขง่ขนั ตวัแทนนักเรยีนในสงักดั
ดา้นวชิาการในกลุม่สาระ เพือ่เขา้รว่มแขง่ขนัทักษะ
ตา่ง ๆ ในระดบัจังหวัด ทางวชิาการ
ระดับภาคและระดับประเทศ - เขา้รว่มแขง่ขนัทักษะ
ของนักเรยีนโรงเรยีนใน ทางวชิาการ
สงักดั ของโรงเรยีนในสงักดั
- เพือ่จัดแขง่ขนัคดัเลอืก 19 แหง่
ตวัแทนนักเรยีน อบจ. ขก.
เขา้รว่มแขง่ขนัทางวชิาการ
ในระดบัตา่ง ๆ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการมหกรรมการศกึษา -เพือ่เขา้รว่มจัดนทิรรศการ - จัดนทิรรศการและเขา้รว่ม 1,300,000 1,500,000 1,500,000 - ระดบัความสําเร็จของ
ทอ้งถิน่ และกจิกรรมทางวชิาการ กจิกรรมทางวชิาการในงาน การจัดงาน

ในงานมหกรรมการศกึษา มหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่
ทอ้งถิน่ในระดบัภมูภิาค ระดบัภาคฯ 1 ครัง้
และระดบัประเทศ - จัดนทิรรศการและเขา้รว่ม

กจิกรรมทางวชิาการในงาน
มหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่
ระดบัประเทศ 1 ครัง้

4 โครงการพัฒนาการเปิดสอน - เพือ่พัฒนาการจัดการเรยีน -โรงเรยีนจัดเรยีนรว่ม ปวช. 750,000 750,000 750,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี การสอนของโรงเรยีน จํานวน 5 โรงเรยีน นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
(ปวช.) ควบคูใ่นโรงเรยีน ในสงักดัทีเ่ปิดหลักสตูร - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน( ) ู ู ฤ
มัธยมศกึษา ประกาศนยีบัตรวชิาชพี

(ปวช.) ควบคูใ่นโรงเรยีน
มัธยมศกึษา

5 โครงการพัฒนาระบบดแูล - เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ -จัดอบรมระบบดแูลชว่ยเหลอื 400,000 400,000 400,000 - จํานวนนักเรยีนทีม่ี
ชว่ยเหลอืนักเรยีน ความเขา้ใจเกีย่วกบั นักเรยีนใหก้บัครูผูร้ับผดิชอบ พฤตกิรรมเสีย่ง

ระบบดแูลชว่ยเหลอื จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 100 คน - ผลการประเมนิคณุภาพ
นักเรยีนใหก้บัครู -นเิทศ กํากบั ตดิตาม ภายในตามมาตรฐานการจัด
ผูร้ับผดิชอบ ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน การศกึษาของโรงเรยีนใน
- เพือ่พัฒนาระบบดแูล ของโรงเรยีนในสงักดั สงักดั อปท.
ชว่ยเหลอืนักเรยีนของ 19 โรงเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัใหม้ี
ประสทิธภิาพ

6 โครงการพัฒนาการจัด - เพือ่พัฒนาระบบการจัด -โรงเรยีนในสงักดัทีไ่ดร้ับ 7,000,000 5,700,000 5,700,000 - ผลการประเมนิคณุภาพ
การศกึษาโดยใชโ้รงเรยีน การศกึษาของโรงเรยีน การคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่ม ภายในตามมาตรฐานการจัด
เป็นฐานในการพัฒนา ในสงักดั โดยใชโ้รงเรยีน โครงการ การศกึษาของโรงเรยีนใน
ทอ้งถิน่ (SBMLD) เป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่ สงักดั อปท.

(SBMLD)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการพัฒนาและสง่เสรมิ  -เพือ่เสรมิสรา้งการบรหิารจัดการและ -โรงเรยีนในสงักดั จํานวน 400,000 400,000 400,000 -ผลการประเมนิภายใน
การบรหิารสถานศกึษาแบบมี การมสีว่นร่วมในการมสีว่นร่วมใน 19 โรงเรยีน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
สว่นรว่มโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน การบรหิารสถานศกึษาแกค่ณะ ในสงักดั อปท.

กรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการ
นักเรยีน ครู ผูป้กครอง และชมุชน
 -เพือ่พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
สถานศกึษา

8 โครงการพัฒนาและสง่เสรมิการ -เพือ่พัฒนาระบบการบรหิาร -จัดประชมุคณะกรรมการ 400,000 500,000 500,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
บรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นร่วม สถานศกึษา 4 ฝ่าย สถานศกึษาอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

-เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นร่วม ตอ่ปีการศกึษา - ผลการประเมนิคณุภาพุ
ของคณะกรรมการ -จัดกจิกรรมพัฒนาระบบ ภายในตามมาตรฐานการจัด
สถานศกึษา และผูท้ีม่สีว่น การบรหิารสถานศกึษา การศกึษาของโรงเรยีนใน
เกีย่วขอ้ง 4 ฝ่าย สงักดั อปท.

9 โครงการ To be number - เพือ่สง่เสรมิคณุลักษณะ - เพือ่เขา้รว่มกจิกรรม 500,000 500,000 500,000 -จํานวนนักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
one อันพงึประสงคข์องนักเรยีน To be number one กจิกรรม

ในสงักดั -ผลการเขา้รว่มกจิกรรม

10 โครงการพัฒนามาตรฐาน - เพือ่พัฒนาระบบประกนั - จัดอบรมผูป้ระเมนิภายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - จํานวนผูท้ีส่อบผา่น
การศกึษาโรงเรยีนสงักดั คณุภาพภายในของโรงเรยีน สงักดั อบจ. ขอนแกน่ เป็นผูป้ระเมนิภายในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด - เพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา - เพือ่ประเมนิคณุภาพภายใน อบจ.ขอนแกน่
ขอนแกน่ ของโรงเรยีนในสงักดั และรับรองผลการประเมนิ - ผลการประเมนิคณุภาพ

คณุภาพภายในของโรงเรยีน ภายในตามมาตรฐานการจัด
ในสงักดั 19 โรงเรยีน การศกึษาของโรงเรยีนใน

สงักดั อปท.

11 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เพือ่สง่เสรมิความรู ้ - ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ประกอบดว้ย 200,000 200,000 200,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ทบทวนแผนยทุธศาสตรพ์ัฒนา ความเขา้ใจและเทคนคิ ผูบ้รหิารโรงเรยีน 19 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
การศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ในการแปลงแผนไปสู่ ครผููป้ฏบิัตไิมน่อ้ยกวา่

การปฏบิัติ โรงเรยีนละ 2 คน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

12 โครงการนักเรยีนองคก์าร เพือ่สง่เสรมิการอา่นออก - นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 300,000 500,000 500,000 - รอ้ยละของนักเรยีนที่
บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ และพัฒนาทักษะการเขยีน จํานวนไมน่อ้ยกวา่ อา่นออกเขยีนได ้
อา่นออกเขยีนได ้ ของนักเรยีนในสงักดั 5,000 คน

13 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์าง -นักเรยีน จํานวน 4,000 คน 500,000 500,000 500,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ทางการเรยีนของโรงเรยีน การเรยีนของนักเรยีน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น ในสงักดั - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
จังหวัดขอนแกน่ ของนักเรยีนสงักดัองคก์าร

บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่

14 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่าย -เพือ่จัดหาอาหารกลางวัน นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั - รอ้ยละความพงึพอใจ
การบรหิารสถานศกึษา ใหก้บันักเรยีนในสงักดั จํานวน 19 โรงเรยีน ดงันี้ ของผูไ้ดร้ับบรกิารตาม

ในโรงเรยีนระดบัมัธยมฯ - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 3,568,200 3,568,200 3,568,200 โครงการ
-เพือ่จัดหารถรับ-สง่ - ร.ร. บา้นคขูาดฯ 3,070,040 3,070,040 3,070,040 - ผลการประเมนิภายใน
นักเรยีนในสงักดัใน - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 2,464,040 2,464,040 2,464,040 ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
โรงเรยีนระดบัประถมฯ - ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 1,641,800 1,641,800 1,641,800 ในสงักดั อปท.
ขยายโอกาส และมัธยมฯ - ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 1,288,880 1,288,880 1,288,880
-เพือ่ปรับปรงุหลักสตูรและพัฒนา - ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 2,315,120 2,315,120 2,315,120
การจัดการศกึษา - ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 1,924,800 1,924,800 1,924,800

- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 1,880,400 1,880,400 1,880,400
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 1,241,480 1,241,480 1,241,480
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 2,323,120 2,323,120 2,323,120
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 1,341,560 1,341,560 1,341,560
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 3,487,280 3,487,280 3,487,280
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 5,265,000 5,265,000 5,265,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 1,414,640 1,414,640 1,414,640
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 1,697,960 1,697,960 1,697,960
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 1,253,880 1,253,880 1,253,880
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 2,388,520 2,388,520 2,388,520
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 1,828,640 1,828,640 1,828,640
- ร.ร.โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 1,241,480 1,241,480 1,241,480

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

15  เครือ่งปรับอากาศ -เครือ่งปรับอากาศชนดิ 24,200         เครือ่งปรับอากาศ 3 เครือ่ง
ตดิผนัง ขนาดไมต่ํา่กวา่
13,000 บทียี ู1 เครือ่ง
-เครือ่งปรับอากาศชนดิ 75,800         
ตดิผนัง ขนาดไมต่ํา่กวา่
24,000 บทียี ู2 เครือ่ง

16 โครงการจัดซือ้ครภุัณฑ์ เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑ์ เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑ ์ดงันี้ 570,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
หอ้งพยาบาล หอ้งพยาบาลของโรงเรยีน เครือ่งวัดความดนั 19 เครือ่ง ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งพยาบาลู

ในสงักดั ในการใหบ้รกิาร เครือ่งตรวจเบาหวาน19เครือ่ง - ผลการประเมนิภายใน
และสง่เสรมิสขุภาพของ เตยีงพยาบาล 76 ชดุ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
นักเรยีนและครู ใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั ในสงักดั อปท.

19 โรงเรยีน

17 โครงการจัดซือ้โตะ๊เกา้อีน้ักเรยีน เพือ่จัดซือ้โตะ๊ เกา้อีน้ักเรยีน -โตะ๊ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1,440,000 - ผลการประเมนิภายใน
ใหเ้พยีงพอกบัจํานวน 60x40x75 ซม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
นักเรยีน -เกา้อี ้ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ในสงักดั อปท.

41x41x80 ซม.
ใหโ้รงเรยีนในสงักดั ดงันี้
-ร.ร.บา้นหนองเสีย้ว
-ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ
-ร.ร.มัธยมหนองเขยีด
-ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์

18 โครงการจัดซือ้เกา้อีเ้ลกเชอร์ เพือ่จัดซือ้ เกา้อีเ้ลคเซอร์ -เกา้อี ้ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40,000 - ผลการประเมนิภายใน
ใหเ้พยีงพอกบัจํานวน 44x45x77 ซม. จํานวน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
นักเรยีน 40 ตวั ในสงักดั อปท.

โรงเรยีนพระยนืวทิยาคาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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19 โครงการจัดซือ้โตะ๊อาหาร เพือ่จัดซือ้โตะ๊เกา้อี้ -โตะ๊ทําดว้ยไม ้หรอื 105,000 - ผลการประเมนิภายใน
พรอ้มเกา้อี้ โรงอาหารใหเ้พยีงพอ โครงเหล็ก ความหนาไมน่อ้ย ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

กบัจํานวนนักเรยีน กวา่ 1x2 นิว้ ในสงักดั อปท.
และสง่เสรมิสขุอนามัยทีด่ี -ระดบัความสงูของขาโตะ๊
ของนักเรยีน ไมน่อ้ยกวา่ 65 ซม.

-ขาเกา้อีส้งูไมน่อ้ยกวา่
40 ซม.
โรงเรยีนซบัสมบรูณ์ฯ

20 โครงการกอ่สรา้งหอ้งนํ้าชาย- -เพือ่กอ่สรา้งหอ้งสว้ม -กอ่สรา้งหอ้งสว้มขนาด 750,000 - ผลการประเมนิภายใน
หญงิ โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิย์ ขนาด 10 ที ่ใหเ้พยีงพอ 10 ที ่จํานวน 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ศกึษา กบัจํานวนนักเรยีนและ โรงเรยีนแทน่ศลิาทพิยฯ์ ในสงักดั อปท.

สง่เสรมิสขุอนามัยนักเรยีน

21 โครงการปรับปรงุอาคารกึง่ถาวร -เพือ่ปรับปรงุอาคารกึง่ถาวร -กอ่สรา้งอาคาร จํานวน 350,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

22 โครงการปรับปรงุซอ่มแซม -เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร -ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร 500,000      - ผลการประเมนิภายใน
อาคารเรยีนโรงเรยีนหนองโน ใหม้สีภาพมั่นคง แข็งแรง และ เรยีน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ประชาสรรค์ ปลอดภัย ในสงักดั อปท.

23 โครงการกอ่สรา้งหอถังนํ้าสงู -เพือ่ใหม้นีํ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ -กอ่สรา้งหอถังนํ้าสงู 250,000      - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนโนนโพธิศ์รวีทิยาคม ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

24 โครงการกอ่สรา้งหอ้งนํ้า -เพือ่ใหม้หีอ้งนํ้าเพยีงพอ -กอ่สรา้งหอ้งนํ้า 200,000      - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรค์ สําหรับนักเรยีน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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งบประมาณและทีม่า 
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25 โครงการจัดซือ้รถยนต์ - เพือ่อํานวยความสะดวก จัดซือ้รถยนตก์ระบะ 4 ลอ้ 1,574,000 -รอ้ยละของงานทีด่ําเนนิการ
กระบะ 4 ลอ้ และสง่เสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนา จํานวน 2 คนั ใหก้บัโรงเรยีน แลว้เสร็จตามกําหนดเวลา

ผูเ้รยีนดา้นวชิาการ ดนตร ีกฬีา ในสงักดั ดงันี้ - ผลการประเมนิภายใน
ศลิปะ ฯลฯ ทัง้ในและนอกสถาน - ร.ร. บา้นคขูาดฯ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ศกึษา - ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา ในสงักดั อปท.
- เพือ่สง่เสรมิความสะดวกในการ
ตดิตอ่ประสานงานและการไป
ราชการของครแูละบคุลการทาง
การศกึษา

26 โครงการจัดซือ้รถบรรทกุ เพือ่อํานวยความสะดวก จัดซือ้รถบรรทกุ 6 ลอ้ 14,700,000 -รอ้ยละของงานทีด่ําเนนิการ
6 ลอ้ และสง่เสรมิการจัดกจิกรรม จํานวน 6 คนั ใหก้บัโรงเรยีน แลว้เสร็จตามกําหนดเวลา

พัฒนาผูเ้รยีนดา้นวชิาการ ในสงักดั ดงันี้ - ผลการประเมนิภายใน
ดนตร ีกฬีา ศลิปะ ฯลฯ - ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ทัง้ในและนอกสถานศกึษา - ร.ร. พวูัดพทิยาคม ในสงักดั อปท.

- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม

27 โครงการจัดซือ้รถยนตต์ู ้ - เพือ่อํานวยความสะดวก จัดซือ้รถยนตต์ูโ้ดยสาร 1,280,000 -รอ้ยละของงานทีด่ําเนนิการ
โดยสาร และสง่เสรมิการจัดกจิกรรม จํานวน 1 คนั ใหก้บัโรงเรยีน แลว้เสร็จตามกําหนดเวลา

พัฒนาผูเ้รยีนดา้นวชิาการ สชีมพศูกึษา - ผลการประเมนิภายใน
ดนตร ีกฬีา ศลิปะ ฯลฯ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ทัง้ในและนอกสถานศกึษา ในสงักดั อปท.
- เพือ่สง่เสรมิความสะดวก
ในการตดิตอ่ประสานงาน
และการไปราชการของ
ครแูละบคุลากรทาง
การศกึษา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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28 โครงการจัดซือ้โตะ๊เกา้อี้ เพือ่จัดซือ้โตะ๊เกา้อี้ จัดซือ้เกา้อีห้อ้งประชมุ30ที่ 200,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
หอ้งประชมุ หอ้งประชมุใหเ้พยีงพอ ใหก้บั รร.บา้นหนองเสีย้ว จํานวนผูใ้ชบ้รกิารหอ้งประชมุ

กบัจํานวนคร ูและเพยีงพอ - ผลการประเมนิภายใน
กบัการใหบ้รกิารชมุชน ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

29 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพ์ เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซือ้ เพือ่จัดซือ้เครือ่งพมิพ์ 130,000 -รอ้ยละของงานทีด่ําเนนิการ
สําเนาระบบดจิติอล เครือ่งพมิพส์ําเนาระบบ สําเนาระบบดจิติอล 1 เครือ่ง แลว้เสร็จตามกําหนดเวลาส เน ร ล เ ร ง ม ส เน ร ส เน ร ล เ ร ง แลวเสร ม น เวล

ดจิติอล ในการจัดทํา ใหก้บั รร.พระธาตฯุ - ผลการประเมนิภายใน
เอกสารประกอบการจัด ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
การเรยีนการสอน ในสงักดั อปท.

30 โครงการจัดซือ้เครือ่งดนตรี เพือ่พัฒนาสนุทรยีทาง เครือ่งดนตรวีงโยธวาฑติ 450,000 - ผลการประเมนิภายใน
วงโยธวาฑติ ดนตรขีองนักเรยีนและ 1 ชดุ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

31 โครงการกอ่สรา้งอาคาร เพือ่กอ่สรา้งโรงอาหาร อาคารโรงอาหาร 1 แหง่ 1,452,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงอาหาร โรงเรยีนบา้น และสง่เสรมิสขุอนามัย ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
หนองเสีย้ว ทีด่ขีองนักเรยีน ในสงักดั อปท.

32 โครงการกอ่สรา้งประตเูหล็ก เพือ่กอ่สรา้งประตเูหล็ก รัว้แบบโปรง่ความยาว 800,000 - ผลการประเมนิภายใน
ดา้นหนา้โรงเรยีน ดา้นหนา้โรงเรยีนและ ไมน่อ้ยกวา่ 100 เมตร ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

เป็นการรักษาความปลอดภัย พรอ้มประตเูหล็ก ขนาด ในสงักดั อปท.
สําหรับนักเรยีน รวมทัง้ 6.20x2.25 เมตร จํานวน
ความสวยงาม 2 ประตู

33 โครงการกอ่สรา้งรัว้โรงเรยีน เพือ่กอ่สรา้งรัว้โรงเรยีน รัว้อฐิบล็อก 9 กอ้น ความสงู 1,500,000 - ผลการประเมนิภายใน
บา้นคขูาด (สถติยอ์ปุถัมภ)์ และเป็นการรักษา 2.25 เมตร ความยาว ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ความปลอดภัยของ ไมน่อ้ยกวา่ 264 เมตร ในสงักดั อปท.
นักเรยีนและทรัพยส์นิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

34 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล. ถนน คสล. กวา้ง 6 เมตร 2,000,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม และอํานวยความสะดวก ยาว 700 เมตร ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

แกน่ักเรยีนและผูป้กครอง ในสงักดั อปท.
35 โครงการกอ่สรา้งหอ้งสว้ม เพือ่กอ่สรา้งหอ้งสว้ม หอ้งสว้ม ขนาด 10 ที่ 750,000 - ผลการประเมนิภายใน

โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม ขนาด 10 ที ่ใหเ้พยีงพอ จํานวน 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
กบัจํานวนนักเรยีนและ ในสงักดั อปท.
สง่เสรมิสขุอนามัยนักเรยีน

36 โครงการกอ่สรา้งอาคาร เพือ่กอ่สรา้งโรงอาหาร อาคารโรงอาหาร 1 แหง่ 1,452,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงอาหาร โรงเรยีน และสง่เสรมิสขุอนามัย ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา ทีด่ขีองนักเรยีน ในสงักดั อปท.แทนศลาทพยศกษา ทดของนกเรยน ในสงกด อปท.

37 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล. ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร 783,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนพระธาตขุามแกน่ และอํานวยความสะดวก ยาว 300 เมตร หนา .15 เมตร ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
พทิยาลัย แกน่ักเรยีนและผูป้กครอง ในสงักดั อปท.

38 โครงการกอ่สรา้งหอ้งสว้ม เพือ่กอ่สรา้งหอ้งสว้ม หอ้งสว้ม ขนาด 6 ที่ 1,040,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ ขนาด 10 ที ่ใหเ้พยีงพอ จํานวน 2 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

กบัจํานวนนักเรยีนและ ในสงักดั อปท.
สง่เสรมิสขุอนามัยนักเรยีน

39 โครงการซอ่มแซมปรับปรุง เพือ่ใชใ้นการสาธารณูปโภค -ขดุเจาะบอ่บาดาล 233,000 - ผลการประเมนิภายใน
ระบบประปาโรงเรยีนศรเีสมา ขนาด 150 มม. ลกึ 60 ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
วทิยาเสรมิ -มอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 3.0 ในสงักดั อปท.

แรงมา้
- ถังนํ้า ขนาด 7 ลบ.ม.

40 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใชใ้นการสาธารณูปโภค -ขดุเจาะบอ่บาดาล 200,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 นิว้ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

41 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล. ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร 169,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา และอํานวยความสะดวก ยาว 25 เมตร หนา .15 เมตร ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แกน่ักเรยีนและผูป้กครอง ในสงักดั อปท.

42 โครงการกอ่สรา้งอาคาร เพือ่กอ่สรา้งโรงอาหาร อาคารโรงอาหาร 1 แหง่ 1,452,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงอาหารโรงเรยีนซาํสงู และสง่เสรมิสขุอนามัย ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
พทิยาคม ทีด่ขีองนักเรยีน ในสงักดั อปท.

43 โครงการกอ่สรา้งหอ้งสว้ม เพือ่กอ่สรา้งหอ้งสว้ม หอ้งสว้ม ขนาด 10 ที่ 750,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนซาํสงูพทิยาคม ขนาด 10 ที ่ใหเ้พยีงพอ จํานวน 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

กบัจํานวนนักเรยีนและ ในสงักดั อปท.
สง่เสรมิสขอนามัยนักเรยีนสงเสรมสขุอนามยนกเรยน

44 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใชใ้นการสาธารณูปโภค -ขดุเจาะบอ่บาดาล 200,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนซาํสงูพทิยาคม ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ในสงักดั อปท.

45 โครงการเคลอืบผวิถนน เพือ่อํานวยความสะดวก - เคลอืบผวิถนน รร.ซาํสงูฯ 700,000 - ผลการประเมนิภายใน
ดว้ยแอสฟัสต์ ใหก้บันักเรยีน คร ู ดว้ยแอสหัสต์ ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

และผูป้กครอง รร.ซาํสงูฯ ในสงักดั อปท.

46 โครงการกอ่สรา้งรัว้ เพือ่กอ่สรา้งรัว้โรงเรยีน รัว้อฐิบล็อก ความยาว 2,560,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนพวูัดพทิยาคม และเป็นการรักษา ไมน่อ้ยกวา่ 420 ม. ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ความปลอดภัยของ ในสงักดั อปท.
นักเรยีนและทรัพยส์นิ

47 โครงการกอ่สรา้งหอ้งสว้ม เพือ่กอ่สรา้งหอ้งสว้ม หอ้งสว้ม ขนาด 10 ที่ 750,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค์ ขนาด 10 ที ่ใหเ้พยีงพอ จํานวน 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

กบัจํานวนนักเรยีนและ ในสงักดั อปท.
สง่เสรมิสขุอนามัยนักเรยีน

48 โครงการกอ่สรา้งรัว้ เพือ่กอ่สรา้งรัว้โรงเรยีน รัว้เหล็กโปรง่พรอ้มซุม้ประตู 950,000 - ผลการประเมนิภายใน
พรอ้มซุม้ประตู และเป็นการรักษา ยาวไมน่อ้ยกวา่ 80 เมตร ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ความปลอดภัยของ ในสงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 -11

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

นักเรยีนและทรัพยส์นิ

49 โครงการกอ่สรา้งรัว้ เพือ่กอ่สรา้งรัว้โรงเรยีน รัว้อฐิบล็อก รร.โคกสงูฯ 1,300,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์ และเป็นการรักษา ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

ความปลอดภัยของ ในสงักดั อปท.
นักเรยีนและทรัพยส์นิ

50 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม เพือ่ใชใ้นการสาธารณูปโภค -ระบบประปาโรงเรยีน 100,000 - ผลการประเมนิภายใน
ระบบประปา โรงเรยีนเปรม ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
ตณิสลานนท์ ในสงักดั อปท.ตณสลูานนท ในสงกด อปท.

51 โครงการกอ่สรา้งหอ้งสว้ม เพือ่กอ่สรา้งหอ้งสว้ม หอ้งสว้ม ขนาด 6 ที่ 1,040,000 - ผลการประเมนิภายใน
โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค์ ขนาด 6 ที ่ใหเ้พยีงพอ จํานวน 2 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

กบัจํานวนนักเรยีนและ ในสงักดั อปท.
สง่เสรมิสขุอนามัยนักเรยีน

52 โครงการกอ่สรา้งแฟลต เพือ่กอ่สรา้งแฟลตทีพ่ัก อาคารแฟลตทีพ่ักครู 4,200,000 - ผลการประเมนิภายใน
ทพีักครู คร ูและเป็นการลดภาระ ขนาด 12 ยนูติ 1 หลัง ตามมาตรฐานของโรงเรยีน

คา่ครองชพีของครู ในสงักดั อปท.

53 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม เพือ่ใชใ้นการสาธารณูปโภค -หอถังนําประปา 1 ถง้ 250,000 - ผลการประเมนิภายใน
ระบบประปา โรงเรยีนโนนโพธิศ์รี พรอ้มเดนิระบบประปา ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
วทิยาคม ภายในโรงเรยีน ขนาด ในสงักดั อปท.

2.0 x 3.50 x 4.50 เมตร

54 โครงการศกึษาแลกเปลีย่น เพือ่ใหน้ักเรยีนไดเ้ขา้ใจ นักเรยีนในสงักดั 250,000 300,000 -รอ้ยละความพงึพอใจ
เรยีนรูสู้อ่าเซยีน ประเพณี วัฒนธรรม การสือ่สาร องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด ของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่ม

ระหวา่งกลุม่อาเซยีน ขอนแกน่ โครงการ

55 โครงการแลกเปลีย่นผูเ้รยีน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใน นักเรยีน  คร ูและบคุลากร 500,000 500,000 -รอ้ยละความพงึพอใจ
คร ูและบคุลากรทางการศกึษา ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศ ทางการศกึษา ในสงักดั ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.1  พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ในกลุม่อาเซยีน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่

59,391,840 98,101,840 55,186,840รวม 55  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการพัฒนาคณุภาพ - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ - โรงเรยีนในสงักดั จํานวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
วชิาการโรงเรยีนในสงักดั พัฒนาคณุภาพขา้ราชการ 19 โรงเรยีน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ครแูละบคุลากรทาง
การศกึษาดา้นพัฒนา
หลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้
เทคนคิการสอน การวัดและ
ประเมนิผล การวจิยัใน
ชัน้เรยีน กจิกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีน สือ่ เทคโนโลยี

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.2 สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ใหม้คีณุภาพ ตามมาตรฐานวชิาชพี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ู
นวัตกรรมการเรยีนการสอน
การทดสอบความรู ้
ความสามารถ

2 โครงการพัฒนาครแูละ - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ -ขา้ราชการครแูละบคุลากร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
บคุลากรทางการศกึษา พัฒนาคณุภาพขา้ราชการ ทางการศกึษา จํานวน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
เพือ่ยกระดบัคณุภาพ ครแูละบคุลากรทาง 500 คน 
การจดัการเรยีนรูแ้ละ การศกึษาดา้นการจดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน

เป็นสําคญั

3 คา่อบรมสมัมนา เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน -ขา้ราชการครแูละบคุลากร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอ้ยละของขา้ราชการครแูละ
การเดนิทางไปราชการ ทางการศกึษา จํานวน บคุลากรทางการศกึษาทีม่ี
ของขา้ราชการครแูละบคุลากร 500 คน ความพงึพอใจตอ่การ
ทางการศกึษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ดา้นการจัดการเรยีนการสอน เดนิทางไปราชการ
ของโรงเรยีน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.2 สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ใหม้คีณุภาพ ตามมาตรฐานวชิาชพี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

4 โครงการพัฒนาคณุภาพวชิาการ -เพือ่พัฒนาหลกัสตูร กระบวน -คร ูและบคุลากรทางการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ผลการประเมนิคณุภาพ
โรงเรยีนในสงักดัองคก์าร การเรยีนรู ้เทคนคิการสอน ศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ภายในตามมาตรฐานการจดั
บรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่ -เพือ่ทดสอบความรูค้วามสามารถ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด การศกึษาของโรงเรยีนใน

ของขา้ราชการครแูละบคุลากร ขอนแกน่ สงักดั อปท.
ทางการศกึษา

5 โครงการอบรมเชงิ เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ - ผูเ้ขา้รว่มอบรม ประกอบดว้ย 200,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ปฏบิตักิารการเงนิ ความเขา้ใจเกีย่วกบั ผูบ้รหิารโรงเรยีน 19 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
การคลงั และการพัสดุ แนวปฏบิตั ิระเบยีบ ครผููป้ฏบิตัไิมน่อ้ยกวา่ - จํานวนโรงเรยีนในสงักดั

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการเงนิ โรงเรยีนละ 3 คน ดําเนนิการเกีย่วกบัการเงนิ
การคลงั และการพัสดุ การคลงัและการพัสดถุกูตอ้ง
ของโรงเรยีนในสงักดั ตามระเบยีบฯ

6 โครงการอบรมเชงิ เพือ่จดัอบรมพัฒนากจิการ - ขา้ราชการครแูละบคุลากร 300,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ปฏบิตักิารนักประชาสมัพันธ์ ประชาสมัพันธข์อง ทางการศกึษาในสงักดั ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
อบจ.ขอนแกน่ โรงเรยีนในสงักดั จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 60 คน

10,000,000 10,500,000 10,000,000รวม 6  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการคา่ยวชิาการเด็ก เพือ่พัฒนาทักษะทางวชิาการ - นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 1,000,000 1,000,000 1,500,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
และเยาวชน และคณุลักษณะอันพงึ ไมน่อ้ยกวา่ 300 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ประสงคข์องนักเรยีน

2 โครงการคา่ยภาษาอังกฤษ เพือ่พัฒนาทักษะทาง - นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 600,000 600,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
(English Camp) ภาษาอังกฤษ ไมน่อ้ยกวา่ 200 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.3 พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั และเชือ่มโยงกบัภมูสิงัคม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการคา่ยศลิปะและ เพือ่พัฒนาสนุทรยีทาง - นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 200,000 200,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
วรรณศลิป์ ศลิปะและวรรณศลิป์ของ ไมน่อ้ยกวา่ 150 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

นักเรยีน

4 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เพือ่พัฒนาทักษะการจัด - นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 500,000 500,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
การพัฒนาโครงงาน ทําโครงงานวทิยาศาสตร์ ไมน่อ้ยกวา่ 200 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
วทิยาศาสตร์

5 โครงการพัฒนากจิการ เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสรมิ - กจิการลกูเสอื เนตรนารี 500,000 500,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ลกูเสอื เนตรนาร ีและ และพัฒนากจิการลกูเสอื และยวุกาชาดของโรงเรยีน ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ยวุกาชาด เนตรนาร ีและยวุกาชาด ในสงักดั 19 โรงเรยีน

- กจิการลกูเสอืชาวบา้น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.3 พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั และเชือ่มโยงกบัภมูสิงัคม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการงานชมุนุมลกูเสอื เพือ่สง่เสรมิสนับสนุน คดัเลอืกลกูเสอื เนตรนารี - รอ้ยละความพงึพอใจ
ทอ้งถิน่แหง่ชาติ กจิกรรมชมุนุมลกูเสอื เขา้รว่มงานชมุนุมลกูเสอื ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ทอ้งถิน่แหง่ชาติ ทอ้งถิน่แหง่ชาต ิโรงเรยีนละ - ผลการประเมนิภายใน
1 หมู ่ๆ ละ 10 คน 20,000 20,000 20,000 ตามมาตรฐานของโรงเรยีน
- ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 20,000 20,000 20,000 ในสงักดั อปท.
- ร.ร. บา้นคขูาดฯ 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 20,000ู , , ,
- 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.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.3 พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั และเชือ่มโยงกบัภมูสิงัคม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

1,380,000 3,180,000 3,680,000รวม  6  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการผลติสือ่ นวัตกรรม เพือ่ผลติสือ่ นวัตกรรม - สือ่วดีทีัศนก์ารจัดการเรยีน 200,000 200,000 200,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
และเทคโนโลยทีาง และเทคโนโลยทีาง การสอนจํานวน 8 กลุม่สาระ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
การศกึษา การศกึษา

2 โครงการพัฒนาระบบ เพือ่พัฒนาระบบอนิเตอร์ - กองการศกึษาฯ 30,000 30,000 30,000 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เน็ตของโรงเรยีนในสงักดั - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 30,000 30,000 30,000 ทีเ่ขา้สบืคน้ขอ้มลูในระบบ

- ร.ร. บา้นคขูาดฯ 30,000 30,000 30,000 อนิเตอรเ์น็ต
- ร ร เมอืงพลพทิยาคม 30 000 30 000 30 000 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.4 พฒันาแหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

- ร.ร. เมองพลพทยาคม 30,000 30,000 30,000 - รอยละของจานวนนกเรยน
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 30,000 30,000 30,000 ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่ระบบ
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 30,000 30,000 30,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.4 พฒันาแหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการอนิเตอรเ์น็ต เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 16,800 16,800 16,800 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
โรงเรยีน อนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 16,800 16,800 16,800 ทีเ่ขา้สบืคน้ขอ้มลูในระบบ

ในสงักดั - ร.ร. บา้นคขูาดฯ 16,800 16,800 16,800 อนิเตอรเ์น็ต
- ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 16,800 16,800 16,800 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 16,800 16,800 16,800 ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่ระบบ
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 16,800 16,800 16,800 การใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต
- ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 16,800 16,800 16,800 ภายในโรงเรยีน
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 16,800 16,800 16,800, , ,
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 16,800 16,800 16,800

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.4 พฒันาแหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

4 โครงการพัฒนาหอ้งสมดุ เพือ่พัฒนาหอ้งสมดุ - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 75,000 75,000 75,000 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
โรงเรยีน ใหเ้ป็นแหลง่ในการ - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 75,000 75,000 75,000 ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารยมืหนังสอื

สบืคน้และศกึษาหา - ร.ร. บา้นคขูาดฯ 75,000 75,000 75,000 หอ้งสมดุโรงเรยีน
ความรูข้องนักเรยีน - ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 75,000 75,000 75,000 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
และเอือ้ตอ่การจัดการเรยีน - ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 75,000 75,000 75,000 ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่ระบบ
การสอน - ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 75,000 75,000 75,000 การใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ

- ร.ร. พศิาลปณุณวทิยา 75,000 75,000 75,000 โรงเรยีน
- ร.ร. ซาํสงูพทิยาคม 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. โคกสงูประชาสรรพ์ 75,000 75,000 75,000ู , , ,
- ร.ร. โนนหันวทิยายน 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. สชีมพศูกึษา 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขยีด 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. เปรมตณิสลูานนท์ 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. นางิว้วทิยาสรรค์ 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. ซบัสมบรูณ์พทิยาลัย 75,000 75,000 75,000
- ร.ร. โนนโพธิศ์รวีทิยาคม 75,000 75,000 75,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.4 พฒันาแหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการพัฒนาแหลง่ เพือ่พัฒนาแหลง่เรยีนรู ้ - ร.ร. บา้นหนองเสีย้ว 20,000 20,000 20,000 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน
เรยีนรูข้องโรงเรยีน ภายในโรงเรยีนให ้ - ร.ร. เมอืงพลพทิยาคม 20,000 20,000 20,000 ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารแหลง่เรยีนรู ้

เอือ้ตอ่การจัดการเรยีน - ร.ร. บา้นคขูาดฯ 20,000 20,000 20,000 ภายในโรงเรยีน
การสอน - ร.ร. แทน่ศลิาทพิยศ์กึษา 20,000 20,000 20,000 - รอ้ยละของจํานวนนักเรยีน

- ร.ร. พระธาตขุามแกน่ฯ 20,000 20,000 20,000 ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่การใช ้
- ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000 20,000 20,000 แหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน
- 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.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.4 พฒันาแหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

2,924,200 2,924,200 2,924,200รวม  5 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



2 -20

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการพัฒนาคณุภาพ - เพือ่สง่เสรมิคณุภาพและ นักเรยีนชัน้ ม. 6 ในสงักดั 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีน ยกระดบัคณุภาพการศกึษา สพม. 25 และสงักดั อบจ. นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ของโรงเรยีนในสงักดัอบจ. ขอนแกน่ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ - รอ้ยละของนักเรยีนทีส่อบ
ขอนแกน่และ สพม. 25 3,000 คน
- เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบคดัเลอืกใน
ระดบัอดุมศกึษา
- เพือ่สรา้งโอกาสทาง
การศกึษาและแบง่เบาภาระ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.5 สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพและพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

การศกษาและแบงเบาภาระ
ของผูป้กครองนักเรยีน

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพ -จัดอบรมสมัมนาใหค้รูผูด้แูล - ครผููด้แูลเด็กและ 500,000 500,000 500,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กจังหวัด เด็กและนักวชิาการศกึษาใน นักวชิาการศกึษาในศนูย์ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ขอนแกน่ ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กจังหวัด พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด

ขอนแกน่ ขอนแกน่ จํานวน 350 คน

3 โครงการสง่เสรมิการศกึษา -เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการ - โครงการจัดซือ้สือ่ นวัตกรรม 59,200,000 50,000,000 50,000,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
สง่เสรมิการศกึษาทัง้ใน และเทคโนโลยทีางการศกึษา ผูท้ีไ่ดร้ับสือ่ นวัตกรรมฯ
และนอกระบบ

4 โครงการพัฒนาระบบดแูล เพือ่พัฒนาคณุธรรม - นักเรยีนในสงักดัจํานวน 400,000 400,000 400,000 - รอ้ยละของผูม้พีฤตกิรรม
ชว่ยเหลอืนักเรยีน จรยิธรรมและคณุลักษณะ ไมน่อ้ยกวา่ 200 คน เสีย่ง

ทีพ่งึประสงคข์องนักเรยีน - ผลการประเมนิคณุภาพ
ในสงักดั ภายในตามมาตรฐานการจัด

การศกึษาของโรงเรยีนใน
สงักดั อปท.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.5 สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพและพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการพัฒนาผูเ้รยีน - เพือ่สง่เสรมิคณุภาพและ นักเรยีนชัน้ ป. 6 และ ม. 3 10,000,000 10,000,000 - รอ้ยละความพงึพอใจของ
เพือ่เตรยีมความพรอ้ม ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ในสงักดั สพม. 25 สพท.ขก. นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ในการสอบ O-NET ของโรงเรยีนในสงักดัอบจ. 1-5 และสงักดัอบจ.ขอนแกน่ - รอ้ยละของนักเรยีนทีส่อบ

ขอนแกน่, สพม. 25 จํานวนไมน่อ้ยกวา่
และสพท. ขก. 1-5 3,000 คน
- เพือ่สรา้งโอกาสทาง
การศกึษาและแบง่เบาภาระ
ของผูป้กครองนักเรยีน

6 โครงการงานศลิปหัตถกรรม 1.เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงเรยีน ครู 1.จัดการแขง่ขันทักษะทางวชิาการ 2,000,000   1.จํานวนนักเรยีนทีไ่ดร้ับ
นักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา ผูส้อนและทกุภาคสว่นไดร้ว่มกนั นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาในเขต รางวัลจากการแขง่ขนัระดบั
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ทีก่าร เสรมิสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ จังหวัดขอนแกน่ 8 กลุม่สาระ ภาคและระดบัประเทศ( ุ ุ ู ุ

ศกึษามัธยมศกึษา เขต 25) พัฒนาทนุมนุษยแ์กเ่ด็กและเยาวชน 2.การแสดงความสามารถและ 2.จํานวนครแูละบคุลากร
สูอ่าณาจักรแหง่ความคดิ ศักยภาพเวทกีลาง ทางการศกึษาทีไ่ดร้ับ
2.เพือ่จัดกจิกรรมสรา้งสรรคใ์ห ้ 3.กจิกรรมถนนคนเรยีน คดัเลอืกเป็นตวัแทนนําเสนอ
นักเรยีนแสดงความสามารถทีเ่ป็น จัดนทิรรศการแผสดงผลงานที่ ผลงานระดบัภาค
เลศิดา้นวชิาการ กฬีา ศปิละ เป็นผลงานดเีดน่ของนักเรยีน 

ดนตร ีการแสดง สิง่ประดษิฐ ์และ ครู และผูบ้รหิารในดา้นตา่ง ๆ 

คอมพวิเตอร์ 4.กจิกรรมสาระทอ้งถิน่ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

5.การประกวดศลิปวัฒนธรรม

พืน้บา้นเชน่ โปงลาง เดีย่วโปงลาง

เดีย่วพณิ เดีย่วแคน โหวด

6.กจิกรรมตลาดวชิาการ 

ท่องโลกการศกึษา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.5 สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพและพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงเรยีน ครผููส้อน  -จัดการแขง่ขันทักษะทางวชิาการ 1,000,000   1.จํานวนนักเรยีนทีเ่ป็นตัวแทน
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี และทกุภาคสว่นไดร้ว่มกนัเสรมิ  -คัดเลอืกและจัดนทิรรศการการ ไปเขา้ร่วมการแขง่ขนัระดับ
กฬีา วชิาการ สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูพ้ัฒนา จัดการเรยีนการสอนและการ ภาคและระดับประเทศ
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ ทนุมนุษยแ์กเ่ด็กและเยาวชนสู่ บรหิารจัดการตามหลักปรัชญา 2.จํานวนรางวัลทีไ่ดร้ับจาก
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ อาณาจักรแหง่ความคดิ เศรษฐกจิพอเพยีง การแขง่ขนัระดับภาคและ
เขต 1) 2.เพือ่จัดกจิกรรมสรา้งสรรคใ์ห ้ "สถานศกึษาพอเพยีง" ระดับประเทศ

นักเรยีนแสดงความสามารถทีเ่ป็น  -การแสดงความสามารถและ

เลศิดา้นวชิาการ กฬีา ศลิปะ ดนตรี ศักยภาพเวทกีลาง
การแสดง สิง่ประดษิฐ์  -กจิกรรมถนนคนเรยีนของครู

นักเรยีน 

-กจิกรรมตลาดนัดหนังสอืเรยีน

8 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ -เพือ่พัฒนาและสง่เสรมิศกัยภาพ  -จัดงานมหกรรมวชิาการ งาน 1,500,000   1.รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ป็น
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี นักเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ประจําปี ตวัแทนเขตพืน้ทีผ่า่นเกณฑ์
กฬีา วชิาการ ทกุระดบัในดา้นศลิปะ ดนตรี การศกึษา 2555 มาตรฐานกลางทกุกจิกรรม 
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ กฬีา และวชิาการ  -จัดงานมหกรรมแขง่ขันกฬีา 100%
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ กรฑีา นักเรยีน ปีการศกึษา 2555 2.นักเรยีนทีเ่ป็นตวัแทนเขต
เขต 2)  -พัฒนาการจัดประสบการณร์ะดับ พืน้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพ

ปฐมวัยแบบมสีว่นร่วมโดยใช ้ เพิม่ทักษะกจิกรรมไมน่อ้ยกวา่
นวัตกรรมการจัดการเรยีนรูแ้บบ รอ้ยละ 80
มอนเทสซอรี่

9 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่เป็นเวทใีนการแสดงศักยภาพ  -จัดประกวดแขง่ขันดา้นศลิปะ 1,000,000   ระดบัความสําเร็จของการ
นักเรยีน ดา้นศลิปะ ดนตรี ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา และวชิาการ ดนตร ีและวชิาการ จัดการสง่เสรมิศกัยภาพ
กฬีา วชิาการ ของนักเรยีนในสังกัดสพท.ขก.เขต 3  -จัดการแขง่ขันกฬีา และกรฑีา นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ 2.เพือ่สง่เสรมิใหน้ักเรยีนไดแ้สดง นักเรยีนในสังกัด กฬีา และวชิาการ
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ ออกทางดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา
เขต 3) ระดับเขตพืน้ทีแ่ละระดับสากลได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ
3.เพือ่ใหค้รู ผูบ้รหารสถานศกึษา
รูข้ดีความสามารถและแนวทางใน
การพัฒนาสง่เสรมิศักยภาพของ
นักเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเต็ม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.5 สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพและพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ตามศักยภาพของนักเรยีน

10 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนสู่  -จัดประกวด/แขง่ขันมหกรรม 1,200,000   รอ้ยละนักเรยีนทีไ่ดร้ับการ
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี ความเป็นเลศิดา้นศลิปะ ดนตรี ทางวชิาการ พัฒนาศกัยภาพดา้นศลิปะ
กฬีา วชิาการ และวชิาการ  -จัดประกวด/แขง่ขันเป็นตัวแทน ดนตร ีกฬีา และวชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ 2.เพือ่สง่เสรมิเตมิเต็มศกัยภาพ นักเรยีนในระดับเขตพืน้ทีก่าร

การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ ทักษะและพลังปัญญาใหน้ักเรยีน ศกึษา

เขต 4) ไดพ้ัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ  -พัฒนาบคุลากรในสังกัด

3.เพือ่สบืสานความรว่มมอืแบบ  -ปลกูตน้ไม ้

พหภุาครีะหวา่งสํานักงานเขตพืน้ที่  -จัดกจิกรรมกฬีาตา้นยาเสพตดิ

การศกึษาประถมศกึษาเขต 4 กบั
อบจ.ขอนแกน่ ในเวทวีชิาการงาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรยีน

11 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 1.เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนสู่  -นักเรยีนระดับปฐมวัยถงึระดับ 1,800,000   จํานวนรางวัลชนะเลศิระดบั
นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี ความเป็นเลศิดา้นศลิปะ ดนตรแีละ การศกึษาภาคบังคับ ครูผูฝ้ึกสอน เหรยีญทองในการแขง่ขนั
กฬีา วชิาการ วชิาการ ควบคมุนักเรยีนในสังกัดเขตพืน้ที่ ระดบัภมูภิาคและระดบั
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ 2.เพือ่สง่เสรมิเตมิเต็มศักยภาพทักษะ การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ ประเทศ มากกวา่ 222
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ และพลังปัญญาใหน้ักเรยีนไดพ้ัฒนา เขต 5 จํานวน 1,500 คน เหรยีญทอง
เขต 5) ตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  -จัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ

3.เพือ่สบืสานความรว่มมอืแบบ นักเรยีน 5 กจิกรรม ดังนี้

พหภุาครีะหวา่งสํานักงานเขตพืน้ที่   (1) กจิกรรมบันไดดารา จัด

การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ ประกวดแขง่ขันคัดเลอืกนักเรยีน

เขต 5 กบั อบจ.ขอนแกน่ ในเวที เป็นตัวแทนเขตพืน้ทีฯ่

วชิาการงานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน   (2) กจิกรรมเสรมิปัญญาเพือ่

ควา้เหรยีญจัดสอนเสรมิ และ

เตรยีมความพรอ้มแกน่ักเรยีน

ตัวแทนเขตพืน้ทีฯ่

  (3) กจิกรรมสูห่อ้งเรยีนเหรยีญ-

ทองสง่ตัวแทนเขา้ร่วมประกวด 

แขง่ขันทักษะทางวชิาการในงาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ

ภมูภิาคและระดับประเทศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.5 สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพและพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

11 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ   (4) กจิกรรมร่วมฉลองชัยในงาน

นักเรยีนดา้นศลิปะ ดนตรี "เกยีรตยิศเราสรา้งเองได"้ ยกย่อง

กฬีา วชิาการ เชดิชเูกยีรตผิูบ้รหิาร ครู และ

(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ นักเรยีนทีช่นะเลศิรางวัล

การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เหรยีญทองจากการประกวดและ

เขต 5) (ตอ่) แขง่ขันระดับภมูภิาคและระดับ

ประเทศ

12 โครงการดนตรเีพือ่ชมุชน -เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพชมุชนใหม้ี -จัดกจิกรรมการแสดงดนตรี 200,000 ระดบัความสําเร็จของการุ ุ ,
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ ความเป็นเลศิดา้นดนตรี เพือ่ชมุชน จัดการสง่เสรมิกจิกรรม
การศกึษามัธยมศกึษาขอนแกน่ ดา้นดนตรี
เขต 25)

13 โครงการจัดตัง้ชมรม  -เพือ่สง่เสรมิศลิปะมวยไทยให ้  -จัดกจิกรรมประกวดการแสดง 100,000 ระดบัความสําเร็จของการ
นาฏมวยไทยเพือ่ชมุชน ดํารงสบืสานตลอดไป นาฎมวยไทย จัดการสง่เสรมิกจิกรรม
(อดุหนุนสํานักงานเขตพืน้ที่ นาฏมวยไทย
การศกึษามัธยมศกึษาขอนแกน่
เขต 25)

14 โครงการจัดการศกึษาเพือ่  -เพือ่สง่เสรมิใหค้นในชมุชนไดพ้ัฒนา  -จัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ 200,000 ระดับความสําเร็จของการ
ชมุชน ศักยภาพของตนเอง การศกึษาใหก้ับชมุชน จัดกจิกรรมเกีย่วกบัการ
(อดุหนุนวทิยาลัยการอาชพี ศกึษา
กระนวน)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาการศกึษา
แนวทางการพฒันาที ่2.5 สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพและพฒันาไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

81,100,000 72,900,000 72,900,000รวม 14 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



3 - 1

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 1,137,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองแวง ม.12 ต.ทา่พระ-ทาง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 208 และขนสง่ผลติผล 744 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

2 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 3,800 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 208 - คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หนองทุง่มน บา้นหลบุหญา้คา ม.9 และขนสง่ผลติผล 1,976 ลบ.ม.
ต.ดอนหัน อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

3 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 607,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นดอนนอ้ย ม.6 - บา้นดอนหัน คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.1 ต.ดอนหัน - ต.ทา่พระ และขนสง่ผลติผล 728 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

4 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 481,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองบวัดหีม ีม.11,18 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ทา่พระ-เทศบาลตําบลทา่พระ และขนสง่ผลติผล 780 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

5 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 550,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นดอนเจรญิ ม.15 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.ดอนหัน - เทศบาลตําบลทา่พระ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

6 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 6 ม. ยาว 100 ม. 1,350,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายขอนแกน่-อําเภอ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
นํ้าพอง-บา้นโคกส ีม.14 ต.โคกสี ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

7 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 6 ม. ยาว 150 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นผอื ม.2 ต.พระลบั - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ทางเลีย่งเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 900 ตร.ม.

8 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 156 ม. 430,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นเลงิเปือย ม.13 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.พระลบั - ถนนรอบบงึทุง่สรา้ง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 780 ตร.ม.
บา้นหัวถนน เทศบาลนครขอนแกน่
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

9 โครงการซอ่มแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5.5 ม. ยาว 650 ม. 650,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองไฮ ม.8 บา้นโพธิช์ยั ม.7 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.พระลบั - เทศบาลนครขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,575 ตร.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 520 ม. 1,420,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองงเูหลอืม ม.3 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองตมู - ถนนสายขอนแกน่ - ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,600 ตร.ม.
นํ้าพอง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

11 โครงการซอ่มแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายขอนแกน่ - นํ้าพอง - บา้น ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หนองไหล ม.7, บา้นโคกแปะ ม.12 ทางการเกษตร 6,000 ตร.ม.
ต.โคกส ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่

12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นโนนมว่ง ม.3 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.ศลิา - ต.บา้นคอ้ อ.เมอืง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,300 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

13 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 4 ม. ยาว 450 ม. 960,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นเกสร ม.15 ต.ศลิา - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.สําราญ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,800 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

14 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 4 ม. ยาว 636 ม. 1,330,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นเกสร ม.15 ต.ศลิา - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
เทศบาลนครขอนแกน่ อ.เมอืง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,544 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

15 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 4 ม. ยาว 478 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นศลิา ม.18 ต.ศลิา - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ถนนเลีย่งเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,912 ตร.ม.

16 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้นศลิา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 4 ม. ยาว 5,500 ม. 700,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.18 ต.ศลิา - ถนนเลีย่งเมอืง ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.10 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,560 ลบ.ม.

17 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้นทุม่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 1,050,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.1 เทศบาลตําบลบา้นทุม่ - ถนน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
เหลา่นาด ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,590 ลบ.ม.

18 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้นทุม่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,090,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.3 เทศบาลตําบลบา้นทุม่ - ถนน ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ลาดยาง (สายบา้นทุม่-อ.มญัจาครี)ี ทางการเกษตร 1,192 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

19 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้นทุม่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 4 ม. ยาว 1,900 ม. 840,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.1,2 เทศบาลตําบลบา้นทุม่ - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,242 ลบ.ม.

20 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้นมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 1,150 ม. 1,270,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.11 เทศบาลตําบลบา้นทุม่ - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ถนนลาดยาง (สายบา้นทุม่-บา้น ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 914 ลบ.ม.
สําราญ) อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

21 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,825 ม. 1,300,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กดุนางทยุ ม.9 เทศบาลบา้นทุม่ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,450 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

22 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 1,160,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เฟี้ยฟาน ม.13 เทศบาลตําบลสาวะถี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ถงึบา้นหนิลาด ม.11, 17 เทศบาล ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,272 ลบ.ม.
ตําบลบา้นคอ้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

23 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เฟียฟาน ม.13 เทศบาลตําบลสาวะถี คมนาคมทสีะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
อ.เมอืง - บา้นป่าหวายนั่ง ม.1,2 และขนสง่ผลติผล ไมน่อ้ยกวา่ 1,590 ลบ.ม.
ต.ป่าหวายนั่ง อ.บา้นฝาง 
จ.ขอนแกน่

24 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 1,900 ม. 1,300,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองกอย ม.3,9 ตําบลแดงใหญ่ - คมนาคมทสีะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
บา้นงิว้ ม.9,19 เทศบาลตําบลสาวะถี และขนสง่ผลติผล ไมน่อ้ยกวา่ 1,510 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

25 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 720 ม. 940,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
กดุกวา้ง ม.3,4,16,17 ต.เมอืงเกา่ - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
บา้นพรสวรรค ์ม.13 ต.บา้นเป็ด ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 570 ลบ.ม.
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

26 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นแดงใหญ ่ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.แดงใหญ ่- บา้นมว่ง ม.14 ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
เทศบาลตําบลบา้นทุม่ อ.เมอืง 3,500 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

27 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 725 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นแดงใหญ ่ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.แดงใหญ ่- บา้นมว่ง ม.14 ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
เทศบาลตําบลบา้นทุม่ อ.เมอืง 3,625 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

28 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,922 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นคุม้นอ้ย ม.3 ต.ชนบท - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15  ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
กดุเพยีขอม ม.1,2 ต.กดุเพยีขอม ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,761 ลบ.ม.
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

29 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,922 ม. 1,990,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนพะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15  ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
บา้นวังแสง ม.1 ต.วังแสง อ.ชนบท ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,761 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

30 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,250 ม. 1,900,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นคุม้กกโก ม.10 ต.ชนบท - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15  ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
บา้นรอ่งดกู ม.5 ต.กดุเพยีขอม ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,583 ลบ.ม.
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่

31 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,050 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยาง (เคพซลี) บา้นโนนลาน ม.4 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลบา้นคอ้ - ทางหลวง และขนสง่ผลติผล กวา่ 8,400 ตร.ม.
แผน่ดนิหมายเลข 2 อ.เมอืง
จ.ขอนแกน่

32 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,050 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยาง (เคพซลี) บา้นอัมพวัน ม.8 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลสําราญ - ถนนลาดยาง และขนสง่ผลติผล กวา่ 8,400 ตร.ม.
(สายบา้นบงึอเีฒา่-บา้นโคกทา่)
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

33 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม. ยาง 2,310 ม. 478,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ ชมุชนไผก่ดุหนิ เทศบาล คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
เมอืงชมุแพ - บา้นแกง้ยาว ม.8 และขนสง่ผลติผล คลกุไมน่อ้ยกวา่ 1,489
ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

34 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 1,470,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เทศบาลเมอืงชมุแพ - บา้นโนน คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สะอาด ม.7 ต.หนองไผ ่อ.ชมุแพ และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 2,544 ลบ.ม.

35 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,380,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ เทศบาลเมอืงชมุแพ - บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
นาดอกไม ้ม.2 บา้นดอนหัน ม.9 และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่
ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 2,385 ลบ.ม.

36 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,430 ม. 1,120,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ เทศบาลเมอืงชมุแพ - บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สวา่งวาร ีม.10 บา้นมาลา ม.3 และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่
ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 1,931 ลบ.ม.

37 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 3,105 ม. 1,430,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ ชมุชนพรานราษฎร ์ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
เทศบาลเมอืงชมุแพ - บา้นสวา่งวารี และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่
ม.10 ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 2,468 ลบ.ม.

38 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. 814,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หมายเลข ขก 2005 - บา้นขามป้อม และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ม.4 ต.ขวัเรยีง อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 1,500 ตร.ม.

39 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. 814,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หมายเลข ขก 2005 - บา้นนาสนีวล และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ม.1 ต.ขวัเรยีง อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 1,500 ตร.ม.

40 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 350 ม. 949,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หมายเลข ขก 2098 - บา้นหนอง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
โพงโพด ม.2 ต.หนองเสาเลา้ 1,750 ตร.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

41 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 610 ม. 1,650,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หมายเลข ขก 2002 - บา้นหนองผอื และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ม.7 ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 3,050 ตร.ม.

42 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 350 ม. 949,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หมายเลข 12 - บา้นกดุเข ้ม.1 และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.หนองไผ ่อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 1,750 ตร.ม.

43 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 350 ม. 600,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หมายเลข 12 - บา้นดอน ม.1 และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.โนนอดุม อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 1,750 ตร.ม.

44 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 3,085 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นหลงัโนนชาต ิม.9 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.10 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.โนนหัน - บา้นหนองหวา้ ม.7 และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่
ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 1,604 ลบ.ม.

45 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,600 ม. 450,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นโนนรัง ม.10 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.10 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ - ต.ภหูา่น และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ 1,352ลบ.ม.

46 โครงการกอ่สรา้งถนนสําหรับใหน้ํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 385,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ลน้ผา่น (Wet Crossing) บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 600 ม. การดําเนนิงาน
หนองหวา้ ม.7 ต.หนองเขยีด - และขนสง่ผลติผล
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

47 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนสวรรค ์ม.10 ต.บวัเงนิ - คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15  ปรมิาตรลกูรัง การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบทสายหนองแวง - และขนสง่ผลติผล ไมน่อ้ยกวา่ 1,148 ลบ.ม.
โคกใหญ ่อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

48 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 513 ม. 1,390,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหว้ยหนิลาด ม.7 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.พังทยุ - ทางหลวงแผน่ดนิสาย และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
นํ้าพอง-กระนวน อ.นํ้าพอง 2,565 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

49 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม. ยาว 222 ม. 600,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นอบุล ม.3 - บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หนองบวันอ้ย ม.14 ต.บวัใหญ ่- และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ 1,110 ตร.ม.

50 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่มคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 795,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็กทางหลวงทอ้งถิน่บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1.50x1.50 ม. ยาว 10 ม. การดําเนนิงาน
คอกค ี- บา้นกดุทงิ ชว่งบา้น และขนสง่ผลติผล ชนดิ 2 ชอ่งทาง จํานวน
เหลา่ใหญ ่ม.8 ต.บา้นขาม - บา้น 1 แหง่ และขนาดเสน้ผา่
คอกค ีต.บวัใหญ ่อ.นํ้าพอง ศนูยก์ลาง 1.50x1.20 ม.
จ.ขอนแกน่ ชนดิชอ่งเดีย่ว จํานวน 1 

แหง่

51 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ชว่งที ่1 กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นขาม ม.15,16 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 213 ม.  ชว่งที ่2 กวา้ง 5 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นขาม - ทางหลวงชนบท สาย และขนสง่ผลติผล ยาว 198 ม. หนา 0.15 ม.
นํ้าพอง - หนองตมู อ.นํ้าพอง หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
จ.ขอนแกน่ นอ้ยกวา่ 1,842 ตร.ม.

52 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 860,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

เสรมิเหล็กสายเลีย่ง บา้นบุง่เมน่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 400 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.2 ต.วังเพิม่ - ต.ศรสีขุ อ.สชีมพฃู และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 1,600 ตร.ม.

53 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5ม. 870,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นโคกกงุ ม.9 ต.ศรสีขุ- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 320 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.วังเพิม่ อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่

1,600 ตร.ม.

54 โครงการบรูณะเสรมิผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 810,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบ เทศบาลตําบลสชีมพ ู- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
บา้นปากหว้ยฝาง ม.3 ต.วังเพิม่ ทางการเกษตร กวา่ 3,000 ตร.ม.
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

55 โครงการบรูณะเสรมิผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8 ม. 1,980,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบ ทางหลวงชนบท ขก คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 950 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
2178 บา้นโสกหาก ม.9 ต.วังเพิม่ - และขนสง่ผลติผล ลาดยางไมน่อ้ยกวา่ 
ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ 7,600 ตร.ม.

56 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง5 ม. 880,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นบุง่เมน่ ม.2 ต.วังเพิม่ - คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,000 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ศรสีขุ อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 1,200

ลบ.ม.

57 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 650,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสวนสวรรค ์ม.3 ต.บา้นใหม ่- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1,000 ม.  ชว่งที ่2 การดําเนนิงาน
ต.ดงลาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล กวา้ง 4 ม. ยาว 1,600 ม.

ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่
1,710 ลบ.ม.

58 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 630,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองขีค้วาย ม.4 ต.ซํายาง - คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,000 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.นาจาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,500

ลบ.ม.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

59 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นหนองทุม่ ม.3 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 4,600 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.หนองแดง-ต.ศรสีขุ อ.สชีมพู และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 2,760
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

60 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นหว้ยโจด ม.11 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 4,000 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.หนองแดง-ถนนทางหลวงชนบท และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 2,400
สายหนองไฮ อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

61 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 630,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองขีค้วาย ม.4 ต.ซํายาง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,000 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.สชีมพ-ูต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ และขนสง่ผลติผล ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,800
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

62 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นศรอีบุล ม.5 ต.บา้นใหม ่- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 5,800 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ดงลาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,480

ลบ.ม.

63 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นนาจาน ม.1 ต.นาจาน คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 5,000 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.สชีมพ-ูอ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 3,000

ลบ.ม.

64 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 560,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นอา่งทอง ม.1 ต.ดงลาน- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 900 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบท อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 810

ลบ.ม.

65 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 530,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นรอ่งกลอง ม.3 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,500 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ซํายาง-ต.หนองแดง อ.สชีมพู และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 900
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

66 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,700,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองวัดป่ ม.4 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ด.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
จ.ขอนแกน่-อ.นาเชอืก นอ้ยกวา่ 3,250 ตร.ม.
จ.มหาสารคาม

67 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 950,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นชาดใหญ ่ม.3 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.คมึชาด อ.หนองสองหอ้ง และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
จ.ขอนแกน่-ถนนลาดยางสาย นอ้ยกวา่ 1,750 ตร.ม.
อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม

68 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 470,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นแฝก ม.7 ต.หันโจด คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่-บา้น และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
เมอืงโดน อ.ประทาย นอ้ยกวา่ 885 ตร.ม.
จ.นครราชสมีา

69 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 13 ม. 820,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลําหว้ยอเีฒา่ บา้นไทยเจรญิ ม.16 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองสองหอ้ง-บา้นเสรชีล และขนสง่ผลติผล
ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

70 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 13 ม. 820,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ขา้มลําหว้ยอหีลอด บา้นโนนเหลีย่ม คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
ม.6 ต.หนองเม็ก-ต.หันโจด และขนสง่ผลติผล
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

71 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 13 ม. 820,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ขา้มลําหว้ยเสยีว บา้นหนองแสง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
ม.2 ต.ดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง- ทางการเกษตร
บา้นเกา่คอ้ ม.3 ต.สระแกว้
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

72 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 13 ม. 820,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ขา้มลําหว้ยวังคณู บา้นเมย ม.8 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองสองหอ้ง-ต.โนนธาตุ และขนสง่ผลติผล
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

73 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 13 ม. 820,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ขา้มลําหว้ยยางบง บา้นหนองกงุใหม่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
ม.10 ต.คมึชาต-ิบา้นโนนสะอาด และขนสง่ผลติผล
ม.6 ต.ดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

74 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่มคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 650,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็กขา้มลําหว้ยพังช ูบา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1.80x1.80x7.00 ม. ชนดิ การดําเนนิงาน
ดอนดู ่ม.5 ต.ดอนดู ่อ.หนองสองหอ้ง และขนสง่ผลติผล 4 ชอ่งทาง 
ถงึ ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย
จ.ขอนแกน่

75 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่มคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 650,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็กขา้มลําหว้ยเสอืเฒา่ บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1.80x1.80x7.00 ม. ชนดิ การดําเนนิงาน
หลกัดา่น ม.6 ต.วังหนิ และขนสง่ผลติผล 4 ชอ่งทาง 
อ.หนองสองหอ้ง-ต.สระแกว้
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

76 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่มคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 550,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็กขา้มลําหว้ยวังคณู บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1.80x1.80x7.00 ม. ชนดิ การดําเนนิงาน
โนนรัง ม.11 ต.หนองสองหอ้ง- และขนสง่ผลติผล 3 ชอ่งทาง 
ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

77 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม.ยาว 821 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นโสกหา้ง ม.9 ต.นาหวา้- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไม่ การดําเนนิงาน
ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล นอ้ยกวา่ 4,926 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

78 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตึ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นโนนอดุม ม.6 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.นาหวา้-ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 960 ตร.ม.

79 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองผักแวน่ ม.5 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หวา้ทอง-ต.ดนิดํา อ.ภเูวยีง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 960 ตร.ม.

80 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นพระบาทโนนคณู คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.8 ต.ทุง่ชมพ-ูต.หวา้ทอง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 960 ตร.ม.

81 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองกงุเซนิ ม.1 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองกงุเซนิ-ต.กดุขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 960 ตร.ม.

82 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 2,050 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นบุง่แสง ม.7 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.นาชมุแสง-บา้นโนนตุน่ ม.3 และขนสง่ผลติผล กวา่ 1,230 ลบ.ม.
ต.สงเปือย อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

83 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 2,050 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นเลงิแสง ม.9 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.กดุขอนแกน่-ต.หนองกงุเซนิ และขนสง่ผลติผล กวา่ 1,230 ลบ.ม.
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 14

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

84 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 770 ม. 1,600,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองครูอง ม.7 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.ลอมคอม-ทางหลวงแผน่ดนิ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
หมายเลข 2065 อ.พล จ.ขอนแกน่ 3,080 ตร.ม.

85 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม.ยาว 265 ม. 720,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นศรรีุง่เรอืง ม.11 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.ลอมคอม-บา้นเพ็กใหญ ่ม.5 และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.เพ็กใหญ ่อ.พล จ.ขอนแกน่ 1,325 ตร.ม.

86 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม.ยาว 493 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นสระแกว้ ม.8 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.เกา่งิว้-บา้นหนองแวงนางเบา้พัฒนา และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ม.12 ต.หนองแวงนางเบา้ อ.พล 2,465 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

87 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม.ยาว 3,000 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นฝาผนัง ม.5 ต.หนองแวงนางเบา้ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ถงึบา้นหนองมว่งใหญ ่ม.3 ต.เกา่งิว้ และขนสง่ผลติผล 3,130 ลบ.ม.
อ.พล จ.ขอนแกน่

88 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองหวา้ ม.4 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 365 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.โจดหนองแก อ.พล-ต.วังหนิ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 1,825 ตร.ม.

89 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นชาด ม.1 ต.เมอืงพล คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 365 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ถงึบา้นหนองบวั ม.3 ต.โสกนกเต็น และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.พล จ.ขอนแกน่ 1,825 ตร.ม.

90 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหันนอ้ย ม.10 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 365 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองแวงโสกพระ-บา้นหนองแวง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
แอก ม.4 ต.โนนขา่ อ.พล 1,825 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

91 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองมะเขอื ม.1 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 365 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองมะเขอื-บา้นหว้ยโจด ม.1 และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.โนนขา่ อ.พล จ.ขอนแกน่ 1,825 ตร.ม.

92 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นเตาเหล็ก ม.5 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 365 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.โจดหนองแก-บา้นป่าเป้า ม.2 และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน่ 1,825 ตร.ม.

93 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 900,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นบรูณะ ม.8 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 330 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองมะเขอื-บา้นหนองหญา้ปลอ้ง และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ม.12 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 1,650 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

94 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 835 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองรา้นหญา้ ม.5 ต.หัวหนอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 663
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

95 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 854 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นดูโ่พธิต์าก ม.11 ต.เมอืงเพยี- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.หัวหนอง อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 678

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ลบ.ม.

96 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ชว่งที ่1 กวา้ง 3 ม. ยาว 900,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นละวา้ ม.2,6,10 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 55 ม. หนา 0.15 ชว่งที ่2 การดําเนนิงาน
ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ-่ต.ศรบีญุเรอืง และขนสง่ผลติผล กวา้ง 4 ม. ยาว 260 ม. 
อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่

คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
1,205 ตร.ม.

97 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 238 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นโนนไผ ่ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
ต.หัวหนอง-เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 952
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

98 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,687 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นเป้า ม.3 ต.บา้นไผ-่ต.เมอืงเพยี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,341

ลบ.ม.

99 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,123 ม. 1,200,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นชกีกคอ้ ม.7,13 ต.เมอืงเพยี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นไผ-่ต.ศรบีญุเรอืง อ.ชนบท ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 892
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

100 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,400 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองตบัเตา่ ม.7 ต.ป่าปอ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,113

ลบ.ม.

101 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 4 ม.ยาว 970,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นโนนสวรรค ์ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 340 ม. หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองนํ้าใส-ต.หนิตัง้ อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 4 ม. ยาว
จ.ขอนแกน่ 19 ม. หนา 0.15 หรอืมีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

พืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่
1,776 ตร.ม.

102 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 405 ม. 1,100,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นหัวนา ม.16 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นลาน-ต.หนิตัง้ อ.บา้นไผ่ ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 2,025 ตร.ม.

103 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 3,400 ม. 1,600,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นบอ่ ม.4 ต.บา้นดง-ต.นาคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 4,352 ลบ.ม.

104 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 3,300 ม. 1,600,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นขนุดา่น ม.1 ต.บา้นดง-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
ลาดยางทางหลวงชนบท อ.อบุลรัตน์ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 4,224 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

105 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,600 ม. 780,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นนาคํา ม.1 ต.นาคํา-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
ลาดยางทางหลวงชนบท อ.อบุลรัตน์ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,048 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

106 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,400 ม. 1,170,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นศรสีขุ ม.1 ต.ศรสีขุสําราญ-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
ลาดยางทางหลวงชนบท อ.อบุลรัตน์ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,072 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

107 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,400 ม. 680,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นศรสีขุ ม.1 ต.ศรสีขุสําราญ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
อ.อบุลรัตน-์อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,792 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

108 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,000 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายทางหลวงแผน่ดนิ (ตอนกระนวน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
หว้ยเม็ก)-บา้นใหมช่ยัมงคล ม.19 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,567 ลบ.ม.
ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

109 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,000 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นผักแวน่ดํา ม.16-บา้นโนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
ราศร ีม.18 (คุม้เกา้บาท) ต.หนองโก ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,567 ลบ.ม.
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

110 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 475 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายเทศบาลเมอืงกระนวน-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย ดําเนนิโครงการ
หว้ยเชอืก ม.4 ต.หนองโก อ.กระนวน ทางการเกษตร กวา่ 3,800 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

111 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก สายแยกเขตเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
เมอืงกระนวน-บา้นโนนราศร ีม.18 ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 960
ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

112 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,000 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายเทศบาลเมอืงกระนวน ม.19- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
บา้นผักหนาม ม.4 ต.หนองกงุใหญ่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 1,567 ลบ.ม.
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

113 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 590 ม. 1,900,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นวังโพน ม.3-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
หนองโอง ม.7 ต.หนองกงุใหญ่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,997
อ.กระนวน-บา้นโคกกลาง ม.3 ตร.ม.
ต.คําแมด อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่

114 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 621 ม. 2,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นเวยีงแกว้ ม.2-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ผักหนามชยั ม.12 ต.หนองกงุใหญ-่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 4,090
บา้นหว้ยโจด ม.3 ต.หว้ยโจด ตร.ม.
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

115 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 621 ม. 2,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นแสนสขุ ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
ต.หว้ยโจด-แยกทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 4,090
หมายเลข 2039 (ตอนกระนวน- ตร.ม.
นํ้าพอง) อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

116 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,018 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
ดอนหัน ม.3 ต.ใหมน่าเพยีง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.คอนฉมิ อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 809

ลบ.ม.

117 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 1,635 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นโจดใหญ ่ม.5 ต.ใหมน่าเพยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ถงึบา้นตลาดนอ้ย ม.7 ต.โนนสะอาด ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่  1,054
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

118 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,845 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นศรชีมุพ ม.9 ต.ละหานนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่-อ.คอนสวรรค์ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,466
จ.ชยัภมูิ ลบ.ม.

119 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,453 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นกา้นเหลอืงหนองแวง ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.กา้นเหลอืง อ.แวงนอ้ย- ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,373
ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่ ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

120 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,481 ม. 800,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองสะแบง ม.5 ต.ละหานนา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,399
ลบ.ม.

121 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,845 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนถาวร ม.16 ต.ละหานนา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,466

ลบ.ม.

122 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,882 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโคกสงู ม.10 ต.ละหานนา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,496

ลบ.ม.

123 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 1,300,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
ขมุดนิ ม.16 ต.กดุเคา้ อ.มัญจาครี-ี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,890
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

124 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 1,300,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
วัดป่าโนนดนิแดง บา้นขมุดนิ ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
ต.กดุเคา้ อ.มัญจาครี-ีต.นาแพง ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,890
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

125 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,300 ม. 1,600,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองโน ม.5 ต.กดุเคา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.มัญจาครี-ีต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,173.50
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

126 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 364 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นหัวบงึ ม.2-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
โนนบอ่ ต.พระยนื-ต.บา้นเหลา่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,820
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

127 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 364 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นนาลอ้ม ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
ต.พระยนื อ.พระยนื-บา้นดอนเงนิ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,820แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

128 โครงการกอ่สรา้งคนัทํานบดนิป้องกนั เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,946 ม. 1,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
นํ้าทว่มรมิตลิง่แมน่ํ้าช ีชว่งเขต ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื-ต.หนองแวง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,525
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

129 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,503 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโตน้ ม.9 ต.บา้นโตน้-บา้นใหม่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ชยัพร ม.7 ต.พระบ ุอ.พระยนื ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,178
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

130 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,065 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโพธิท์อง ม.10 ต.ขามป้อม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.พระยนื-ต.ทา่ศาลา อ.มัญจาครีี ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,618
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

131 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,065 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นชาด ม.9 ต.ขามป้อม-บา้นพระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ม.1 ต.พระยนื อ.พระยนื ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,618
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

132 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,000 ม. 460,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองโก ม.6 ต.ขามป้อม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่-อ.กดุรัง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,200
จ.มหาสารคาม ลบ.ม.

133 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,000 ม. 680,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนิฮาว ม.7 ต.ขามป้อม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่-อ.กดุรัง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,200
จ.มหาสารคาม ลบ.ม.

134 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,500 ม. 1,150,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
ทางหลวงหมายเลข 2297-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

โนนเหลีย่ม ม.4 ต.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,620
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

135 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,500 ม. 1,930,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
ทางหลวงชนบท ขก 1020-บา้นวังหนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ม.7 ต.สระแกว้ อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,700
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

136 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 730,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
ทางหลวงชนบท ขก 1020-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
หว้ยแร ่ม.3 ต.วังมว่ง อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,080
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

137 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 6 ม.ยาว 1,220,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองเซยีงซยุ ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 65 ม. หนา 0.20 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.ป่าหวายนั่ง อ.บา้นฝาง-บา้นลาด ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 7 ม. ยาว
นาเพยีง ม.14 ต.สาวะถ ีอ.เมอืง 200 ม. หนา 0.20 ม.
จ.ขอนแกน่ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีรวม

ไมน่อ้ยกวา่ 1,790 ตร.ม.

138 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,900 ม. 630,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโคกงาม ม.4 ต.โคกงาม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมปีรมิาตรลกูรังไม่ ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นฝาง-ต.บา้นผอื อ.หนองเรอื ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 1,508 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

139 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 450,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นสวา่ง ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 1,300 ม. ชว่งที ่2 กวา้ง ดําเนนิโครงการ
ต.โคกงาม อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4 ม. ยาว 700 ม. ปรมิาตร

ลกูรังรวมไมน่อ้ยกวา่ 970
ลบ.ม.

140 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,800 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
ปากชอ่ง ม.5 ต.โคกงาม-บา้นบะยาว ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ม.9 ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง ทางการเกษตร 1,116 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 23

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

จ.ขอนแกน่

141 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 12,000 ม. 1,200,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นป่ามะนาว ม.1 บา้นวังโพน ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองคลองใหญ ่ม.7 บา้น ทางการเกษตร 2,600 ลบ.ม. 
หนองคลองนอ้ย ม.8 ต.ป่ามะนาว-
บา้นแดง ม.6 ต.บา้นเหลา่ อ.บา้นฝาง
จ.ขอนแกน่

142 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,900 ม. 680,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองสองหอ้ง ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ต.เขาสวนกวาง-ต.ดงเมอืงแอม ทางการเกษตร 3,100 ลบ.ม. 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่

143 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,970 ม. 580,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นนางอ้ง ม.2 ต.นางิว้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ต.โนนสมบรูณ ์อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร 2,361 ลบ.ม. 
จ.ขอนแกน่

144 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,500 ม. 610,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนสวรรค ์ม.3 ต.นางิว้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร 2,782 ลบ.ม. 
จ.ขอนแกน่

145 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 5,550 ม. 970,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นคําสมบรูณ ์ม.10 ต.ดงเมอืงแอม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ต.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,412 ลบ.ม. 

146 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,100 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นนางอ้ง ม.2 ต.นางิว้-ถนนลาดยาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ทางหลวงชนบท อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร 1,669 ลบ.ม. 
จ.ขอนแกน่

147 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,000 ม. 520,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บา้นคําสมบรูณ ์ม.10 ต.ดงเมอืงแอม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ทางการเกษตร 2,385 ลบ.ม. 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่

148 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 2,100 ม. 500,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นคํานางปุ่ ม ม.11 ต.เขาสวนกวาง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ดําเนนิโครงการ
ต.คํามว่ง อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร 1,669 ลบ.ม. 
จ.ขอนแกน่

149 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม.ยาว 3,600 ม. 630,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นนาโพธิ ์ม.7 ต.นางิว้- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง และขนสง่ผลติผล 2,862 ลบ.ม. 
จ.ขอนแกน่

150 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 5 ม.ยาว 3,500 ม. 600,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นนางิว้ ม.1 ต.นางิว้-ต.ดงเมอืงแอม คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล 2,782 ลบ.ม. 

151 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม.ยาว 2,631 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นใหมส่ามัคค ีม.9 ต.ขนวน-บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หนองหอย ม.7 ต.บา้นโคก และขนสง่ผลติผล 3,367 ลบ.ม. 
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่

152 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 320 ม. 670,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองไฮ ม.4 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด-บา้นโนนพันชาต ิม.10 และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.โคกสําราญ อ.บา้นแฮด 1,280 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

153 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้นแฮด เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 990,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.2 ต.บา้นแฮด-ต.โคกสําราญ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,700 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,404

ลบ.ม.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 25

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

154 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 700,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
วังหวา้ ม.8,11 ต.บา้นแฮด-บา้น คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,200 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
โนนทนั ม.8 ต.โนนสมบรูณ์ และขนสง่ผลติผล ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,144
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

155 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 800,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นถนนงาม ม.2 เทศบาล คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,600 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ตําบลโนนศลิา-บา้นกดุหลง ม.14 และขนสง่ผลติผล หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 1,352
ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

156 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 1,300,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหัวฝาย ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 350 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.เปือยใหญ-่บา้นผักหวาน ม.5 ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 5 ม. ยาว
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศลิา 131 ม. หนา 0.15 ม.
จ.ขอนแกน่ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีรวม

ไมน่อ้ยกวา่ 2,405 ตร.ม

157 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม. 950,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นโนนรัง ม.4 ต.โนนแดง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลโนนศลิา อ.โนนศลิา ทางการเกษตร หนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 1,488
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

158 โครงการกอ่สรา้งถนนสําหรับนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 31 ม. 1,470,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผา่น (Wet Crossing) ขา้มลําหว้ย คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร สงู 2.50 ม. การดําเนนิงาน
วังชาต ิบา้นหนองไฮนอ้ย ม.11 และขนสง่ผลติผล
ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

156 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 370 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นโคกกลาง ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่ การดําเนนิงาน
ต.คําแมด อ.ซําสงู-บา้นหนองโอง ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 1,850 ตร.ม.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ม.7 ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน
จ.ขอนแกน่

157 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 498 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นสวา่ง ม.4 ต.หว้ยเตย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่ การดําเนนิงาน
อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่-บา้นนํ้าจัน้ ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 1,992 ตร.ม.
ต.ชืน่ชม อ.ชืน่ชม จ.มหาสารคาม

158 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 370 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นนายม ม.5-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่ การดําเนนิงาน
แหว้คํา ม.8 บา้นแหง้ ม.9 ต.บา้นโนน ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 1,850 ตร.ม.
อ.ซําสงู เชือ่มถนนสายบา้นกระนวน-
บา้นหนองบวันอ้ย ต.หนองตมู
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

159 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 187 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นนาแพง ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่ การดําเนนิงาน
ต.นาแพง-ทางหลวงชนบทสายบา้น ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 935 ตร.ม.
หนิกอง-บา้นหนองหวาย 
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

160 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 187 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นโนนสะอาด ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่ การดําเนนิงาน
ต.นาแพง-ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 935 ตร.ม.
229 อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

161 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 970,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นนาตบัเตา่ ม.4-บา้นซําไผ ่ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หน่า 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 229 ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,362
ต.ซบัสมบรูณ ์อ.โคกโพธิไ์ชย ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

162 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,800 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนงาม ม.1-บา้นโนนทอง ม.3- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หน่า 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
บา้นแกง้คอ้ ม.2-มางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,646แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

หมายเลข 2284 ต.นาแพง ลบ.ม.
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

163 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,600 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนคณู ม.6-บา้นโสกใหญ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หน่า 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.5 ต.บา้นโคก อ.โคกโพธิไ์ชย- ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,042
บา้นโสกนํ้าขุน่ ต.นางาม อ.มัญจาครีี ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

164 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นซบับอน ม.7 ต.ซบัสมบรูณ-์บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หน่า 0.15 ม. ปรมิาตร การดําเนนิงาน
โนนคณู ม.6 ต.บา้นโคก ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,385
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

165 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,130 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
โนนสวรรค ์ม.10 ต.เมอืงเกา่พัฒนา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นหนองขาม ม.1 ต.ในเมอืง ทางการเกษตร 3,943 ลบ.ม.
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

166 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 755 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นหนองคอง ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ในเมอืง-บา้นหนองค ูม.7 ทางการเกษตร 4,530 ลบ.ม.
ต.ในเมอืง-อทุยานแหง่ชาตภิเูวยีง
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

167 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 725 ม. 1,980,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นซําภทูองเหนือ ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น-ต.นาหนองทุม่ ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 3,625 ตร.ม.

168 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นสองคอน ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.นาฝาย-ต.วังสวาบ อ.ภผูามา่น ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,500 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

169 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 560 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นสวังกกแกว้ ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.วังสวาบ-ทางหลวงหมายเลข 12 ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3,360 ตร.ม.

170 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 560 ม. 1,700,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นซําภทูองใต ้ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.ภผูามา่น-เขตเทศบาลตําบล ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3,360 ตร.ม.

171 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 560 ม. 1,750,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองนกทา ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.โนนคอม-เขตตําบลภผูามา่น ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3,360 ตร.ม.

172 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 381 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นซําเปิป ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.นาฝาย-บา้นฝายตาสวน ม.8 ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ต.วังสวาบ อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 1,905 ตร.ม.

173 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นคมึชาต ิม.8 ต.ขนวน-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ลาดยางสายขนวน-ภเูวยีง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,764 
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

174 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,200 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ขามเปี้ย ม.5 ต.บา้นแฮด-บา้นโนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.10 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
พันชาต ิม.10 ต.โคกสําราญ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,184
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

175 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 275 ม. 620,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองกงุ ม.2 ต.ศลิา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่

1,100 ตร.ม.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

176 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
วังผอื ม.4 ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,240

ลบ.ม.

177 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายแยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทางหลวง 2297-บา้นสม้ป่อยนอ้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.3 ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,280
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

178 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,830 ม. 1,100,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองไผล่อ้ม ม.1 ต.หนองไผล่อ้ม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ศนูยป์ฏบิตัธิรรมโปรง่แดงสาธารณะ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,249
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

179 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 735 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นวังทพิย ์ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.โนนสมบรูณ-์ต.นางิว้ ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ 3,675 ตร.ม.

180 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 735 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นคําป่ากอ่ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.โนนสมบรูณ ์อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่-อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี 3,675 ตร.ม.

181 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 537 ม. 1,130,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 2038 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ถงึบา้นอา่งศลิา ม.6 ต.สงเปือย ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 2,148 ตร.ม.

182 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 1,220,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ ทางหลวงหมายเลข 2133- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
บา้นโพนเพ็ก ม.7 ต.ภเูวยีง ทางการเกษตร กวา่ 3,000 ตร.ม.
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

183 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,600 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองทุม่ ม.2 ต.ดนิดํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง-บา้นศาลาดนิ ม.7 ต.ขนวน ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,700
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

184 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,700 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหว้ยบง ม.3 ต.หวา้ทอง-ทางแยก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อบต.ทุง่ชมพ ูต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,700
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

185 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,750,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองกระแหลง่ ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.หนองกงุเซนิ-บา้นโปรง่แดง ม.10 ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่1,560
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

186 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แยกทางหลวงชนบท 4021-บา้นคอ้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.12 ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,600
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

187 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แยกทางหลวงชนบท 4021-บา้นคอ้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.15 ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,300
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

188 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 569 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นกดุหวา้ ม.9 ต.ดอนดู่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง-อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร 3,414 ตร.ม. 
จ.ขอนแกน่

189 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 557 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบ บา้นโนนสมบรูณ ์ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.หนองเม็ก-บา้นหนองกงุ ม.2 ทางการเกษตร กวา่ 4,456 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ต.หันโจด อ.หนองสองหอ้ง
จ.ขอนแกน่

190 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 685 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองตะครอง ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.ตะกัว่ไป่ อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,425 ตร.ม.

191 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,629 ม. 1,970,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุกวา้ง ม.8 ต.กดุนํ้าใส- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,365

ลบ.ม.

192 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุนํ้าใส ม.1 ต.กดุนํ้าใส- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ทางหลวงสาย 2109 อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,072
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

193 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,100 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนอดุม ม.3 ต.กดุนํ้าใส ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน์ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,688
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

194 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,200 ม. 1,600,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นแสงจนัทร ์ม.9 ต.กดุนํ้าใส- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,816

ลบ.ม.

195 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 1,990,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ถนนลาดยางสายบา้นหนองโน ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,780
ต.กดุเคา้ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

196 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 3,147 ม. 1,990,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
หนองทุม่ ม.9 และบา้นหนองชมภู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ม.10 ต.บา้นโคก อ.โคกโพธิไ์ชย- ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,973
บา้นดอนแกน่เทา่ ม.6 ต.นางาม ลบ.ม.
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

197 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 4,000 ม. 2,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
หว้ยคอ้ ม.2 ต.หนองแวงนางเบา้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. ปรมิาตรลกูรัง ดําเนนิโครงการ
บา้นโจดหนองแก ม.1 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,072 ลบ.ม.
ต.ดจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

198 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโคกกลาง ม.7-บา้นทุง่แค ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.9 ต.เพ็กใหญ ่อ.พล จ.ขอนแกน่- ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 5,120
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2140 ลบ.ม.

199 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 720,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายสามแยก บา้นกดุขอนแกน่ ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.คําแคน-ทางหลวงชนบทสาย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,700
ขามป้อม-คําแคน อ.มัญจาครีี ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

200 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,200 ม. 1,700,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุขอนแกน่ ม.9 ต.คําแคน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
บา้นหนองไฮ ม.5 ต.โพนเพ็ก ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 5,376
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

201 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,300,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทา่ศาลา ม.2 ต.ทา่ศาลา-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สายมัญจาครี-ีพระยนื อ.มัญจาครีี ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,160
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

202 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,150 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ป่าผ ุม.4 ต.สวนหมอ่น-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สายมัญจาครี-ีพระยนื อ.มัญจาครีี ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,322
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

203 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 336 ม. 1,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ผวิเรยีบ บา้นคําแกน่คณู ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่ การดําเนนิงาน
ต.มว่ง-ต.วังชยั อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 2,016 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

204 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,300 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโคกกลาง ม.12 ต.วังชยั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง จ.ขอนกน่-ทางหลวง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,550
แผน่ดนิหมายเลข 2039 (นํ้าพอง- ลบ.ม.
กระนวน)

205 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นวังชยั ม.16 ต.วังชยั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ทา่กระเสรมิ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,240

ลบ.ม.

206 โครงการกอ่สรา้งถนนนํ้าลน้ผา่น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 4 ม.ยาว 16 ม. 1,100,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
(Wet Crosssing) บา้นเสยีว ม.9 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร จํานวน 1 แหง่ การดําเนนิงาน
ต.วังชยั-ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง และขนสง่ผลติผล
จ.ขอนแกน่

207 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสําราญ ม.1 ต.สําราญ-ต.ศลิา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,240

ลบ.ม.

208 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นวังชยั ม.1,2,6,16 ต.วังชยั-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สายนํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,780

ลบ.ม.

209 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นคําใหญ ่ม.9 ต.มว่งหวาน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,840

ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

210 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 934 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสาย บา้นกดุขอนแกน่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ม.6 ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง-บา้น ทางการเกษตร กวา่ 7,472 ตร.ม.
หนองทุม่ ม.6 ต.บา้นกง อ.หนองเรอื
จ.ขอนแกน่

211 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,231 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายบา้นถํ้าแข ้ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.สงเปือย อ.ภเูวยีง-บา้นหนองเขือ่น ทางการเกษตร กวา่ 7,386 ตร.ม.
ชา้ง ม.6 ต.โนนทอง อ.หนองเรอื
จ.ขอนแกน่

212 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 903 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายบา้นวังหนิชา ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.ขนวน-บา้นขนวน ม.1 ต.ขนวน ทางการเกษตร กวา่ 7,224 ตร.ม.
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ เชือ่มถนน
ลาดยางสาย 2133

213 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 903 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสาย ขก 3019 บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
สะอาด ม.5 ต.กดุธาต ุอ.หนองนาคํา- ทางการเกษตร กวา่ 7,224 ตร.ม.
บา้นหนองตาไก ้ต.สชีมพ ูอ.สชีมพู
จ.ขอนแกน่

214 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,040 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายหนองแวง ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
บา้นเขานอ้ย ม.8 บา้นนาแพง ม.4 ทางการเกษตร กวา่ 7,280 ตร.ม.
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

215 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,040 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบบา้นเมอืงเกา่ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ต.เมอืงเกา่พัฒนา-บา้นหนองบวั ม.4 ทางการเกษตร กวา่ 7,280 ตร.ม.
ถงึอทุยานแหง่ชาตภิเูวยีง อ.เวยีงเกา่
จ.ขอนแกน่

216 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
หมายเลข 228-บา้นโนนหวา่นไฟ ทางการเกษตร กวา่ 7,200 ตร.ม.
ม.3 ต.นาจาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

217 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 950 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
หมายเลข 228-บา้นรอ่งกลอง ม.3 ทางการเกษตร กวา่ 7,600 ตร.ม.
ต.ซํายาง อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

218 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 950 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
หมายเลข 228-บา้นหนองทุม่ ม.3 ทางการเกษตร กวา่ 7,600 ตร.ม.
ต.หนองแดง-ต.ศรสีขุ อ.สชีมพุ
จ.ขอนแกน่

219 โครงการซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แบบผวิเรยีบสายทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
บา้นอา่งทอง ม.1 ต.ดงลาน-ต.วังเพิม่ ทางการเกษตร กวา่ 7,200 ตร.ม.
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

220 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,700 ม. 1,900,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนงิว้ ม.3 บา้นหัวนา ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร ดําเนนิโครงการ
ต.ทางขวาง-ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,456
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

221 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,142 ม. 1,900,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
ลาดยาง (เคพซลี) บา้นโนนเรอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย ดําเนนิโครงการ
ม.6,18 เทศบาลตําบลบา้นคอ้- ทางการเกษตร กวา่ 6,852 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ทางเลีย่งเมอืง (สายขอนแกน่-
อดุรธานี) อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

222 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,050 ม. 2,000,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
ลาดยางบา้นกอก ม.3 ต.สวนหมอ่น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย ดําเนนิโครงการ
ถงึบา้นหนองตอ่ ม.3 ต.นาขา่ ทางการเกษตร กวา่ 8,400 ตร.ม.
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

223 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 344 ม. 960,000      รอ้ยละความสําเร็จของการ
หนองคลองใหญ ่ม.7 ต.ป่ามะนาว ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นฝาง-ต.พระยนื อ.พระยนื ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,720
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

224 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม สายที ่1 กวา้ง 5 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นนาหวา้ ม.5 ต.บา้นเม็ง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หนองไฮ ม.9 ต.หนองเรอื ทางการเกษตร สายที ่2 กวา้ง 5 ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

รวมปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ย
กวา่ 3,577 ลบ.ม.

225 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 900,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายโคกดอนแทน่ บา้นหนองแวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.7-บา้นนางิว้ ม.5,12 ต.ยางคํา- ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,590
ต.จระเข ้อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

226 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 600,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองหวา้ ม.3 ต.ยางคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นหนิกอง ต.ป่ามะนาว ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,192
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

227 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 620 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองเบ็ญ ม.3 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

โนนทอ่น-ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ทางการเกษตร พืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่
2 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 3,720 ตร.ม.

228 โครงการซอ่มแซมและกอ่สรา้งถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,325 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยางแบบเคพซลี บา้นป่าหวายนั่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ม.2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บา้นฝาง- ทางการเกษตร กวา่ 6,625 ตร.ม.
ต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่

229 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 730 ม. 1,900,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
ถ.สําราญใจ ซอย 1 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
โนนหัน-ต.โนนสะอาด อ.ชมุแพ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,650
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

230 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 1,670,000   รอ้ยละความสําเร็จของการ
หนองไผ ่ม.26 ต.ศลิา-ถนนมติรภาพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 730 ม. หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 251 ม. หนา 0.15 ม.
ชว่งที ่3 กวา้ง 3.50 ม.
ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม.
หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ย
กวา่ 2,865 ตร.ม.

231 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 585 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นทา่ลาด ม.5 ต.หัวนาคํา-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 2152 ทางการเกษตร กวา่ 4,095 ตร.ม.
(ตอนกระนวน-ทา่คนัโท) อ.กระนวน
จ.ขอนแกน่

232 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองแวง ม.3-บา้นหนองเรอื ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,240 ลบ.ม.

233 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 730 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หัวนา ม.5 ต.หนองนํ้าใส-ต.ในเมอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,650
ตร.ม.

234 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 860 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นโนนสาวเอ ้ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ-อ.หนองเรอื ทางการเกษตร กวา่ 5,160 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

235 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 610 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นหนองกระหนวน ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.โนนสมบรูณ-์บา้นวังหวา้ ม.8,11 ทางการเกษตร 3,660 ตร.ม.
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

236 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,135 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยางแบบผวิเรยีบ บา้นโสกอดุม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ม.7 ต.วังหนิลาด-ต.หนองเขยีด ทางการเกษตร กวา่ 6,810 ตร.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

237 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 815 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นหนองขีค้วาย ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.ซํายาง อ.สชีมพ-ูอ.ชมุแพ ทางการเกษตร กวา่ 4,890 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

238 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 760 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นหนิตัง้ ม.3 ต.ซบัสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ถงึทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 229 ทางการเกษตร กวา่ 4,560 ตร.ม.
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

239 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 950 ม. 1,980,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยางแบบผวิเรยีบ สาย ขก 3037 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีถ่นนลาดยาง การดําเนนิงาน
บา้นหนองสองหอ้ง-บา้นกดุหอยกาบ ทางการเกษตร นอ้ยกวา่ 7,600 ตร.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

240 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,080 ม. 1,980,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ลาดยางแบบผวิเรยีบ บา้นชาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ต.โนนธาต-ุบา้นหนองเหล็ก ต.หันโจด ทางการเกษตร กวา่ 7,614 ตร.ม.
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

241 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 250 ม. 1,300,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แกน่ทอง ม.22 ต.บา้นเป็ด-ต.ศลิา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,500

ตร.ม.

242 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นเหลา่ใหญ ่ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.นาขา่-บา้นเหลา่เหนือ ม.3 ทางการเกษตร ลาดยางไมน่อ้ยกวา่ 3,900
ต.นางาม อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ตร.ม.

243 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 763 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นหนองแวง-บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หญา้ขา้วนก ต.หนองแวง อ.พระยนื- ทางการเกษตร ลาดยางไมน่อ้ยกวา่
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ 4,614 ตร.ม.

244 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 743 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ บา้นดงเย็น ม.5 ต.นางิว้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง ทางการเกษตร ลาดยางไมน่อ้ยกวา่ 4,458
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

245 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 988 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยางแบบผวิเรยีบ บา้นกดุเป่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ม.2 ต.บา้นไผ ่อ.บา้นไผ-่อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร ลาดยางไมน่อ้ยกวา่ 7,904
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

246 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังเทศบาล เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ชว่งที ่1 กวา้ง 5 ม. ยาว 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ตําบลบา้นฝาง อ.บา้นฝาง-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 1,400 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
หนองกงุ ม.8 ต.บา้นทุม่ อ.เมอืง ทางการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 4 ม. ยาว
จ.ขอนแกน่ 988 ม. ปรมิาตรลกูรัง

ไมน่อ้ยกวา่ 1,705 ลบ.ม.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

247 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 332 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
โนนราศร ีม.18-บา้นคําไฮ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองโก-บา้นทรัพยส์มบรูณ ์ม.5 ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,992
ต.ดนูสาด อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

248 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 734 ม. 1,990,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองบวัแดง ม.5 ต.หนองเม็ก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
อ.หนองสองหอ้ง-ทางหลวงสาย ทางการเกษตร กวา่ 3,670 ตร.ม.
หนองสองหอ้ง-พล จ.ขอนแกน่

249 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,900 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ-่เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลบา้นคอ้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่

1,795 ลบ.ม.

249 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,900 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ-่เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลบา้นคอ้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่

1,795 ลบ.ม.

250 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 745,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
แดงใหญ ่ม.1 ต.แดงใหญ-่เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลบา้นทุม่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่

1,113 ลบ.ม.
251 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,260,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ

หนองหลบุ ม.7 ต.แดงใหญ-่ต.ศลิา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่

1,192 ลบ.ม.

252 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 1,020,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
โนนสวรรค ์ม.6 ต.แดงใหญ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่

1,113 ลบ.ม.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

253 โครงการซอ่มปะผวิจราจรถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดขอนแกน่ 5,000,000   5,000,000    5,000,000              -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยาง โดยวธิ ีCOLD MIX ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีด่ําเนนิการ 26,000 การดําเนนิงาน

ทางการเกษตร ตารางเมตร

254 โครงการปรับเกรดผวิจราจรลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ปรับเกรดถนนลกูรังถนน 4,200,000   4,200,000    4,200,000              -รอ้ยละความสําเร็จของ
หรอืถนนหนิคลกุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ สายหลกัในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด

ทางการเกษตร ขอนแกน่ พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่
1,600  ตร.ม.

255 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผา่นบา้นวังชยั ตําบลวังชยั ถงึทีว่า่การ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
อําเภอนํ้าพอง  จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล กวา่ 3,900 ตร.ม.

256 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 210 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
คอกค-ีกดุทงิ ตําบลบา้นขาม คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อําเภอนํ้าพอง  จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่

1,050 ตร.ม.

257 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1,400,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
กลางบา้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสงู คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1.80x1.80 ม. ยาว 7 ม. การดําเนนิงาน
ขอนแกน่ 2 บ.หนองไฮ ม.8 และขนสง่ผลติผล ชนดิ 3 ชอ่งทาง
ต.พระลบั อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

258 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 490 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สีแ่ยกบา้นหนองออ้ ม.5 อ.นํ้าพอง คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
เชือ่มตอ่เสน้ทางลาดยางไป และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 2,450
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

259 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 425 ม. 1,800,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.นํ้าจัน้ อ.ชืน่ชม จ.มหาสารคาม- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
บ.สวา่ง อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

1,700 ตร.ม.

260 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม.ยาว 240 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นคําตานา ม.8 ต.หัวนาคํา ถงึศนูย์ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ฝึกอาชพีนักเรยีนเกา่โรงเรยีน และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ตํารวจตะเวนชายแดน ต.หัวนาคํา 1,200 ตร.ม.
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

261 โครงการซอ่มเสรมิผวิจราจรถนน เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม.ยาว 377 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยางสาย บ.หนองนาคํา ม.1- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
บ.นาคณู ม.3 ต.บา้นโคก และขนสง่ผลติผล คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ 1,885 ตร.ม.

262 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม.ยาว 345 ม.หนา 993,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็กสายรอบหนองหมุน่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 0.15 ม. หรอืมพีืน้ทีค่อน การดําเนนิงาน
บ.สนัตสิขุ ม.11 ต.บา้นเป็ด และขนสง่ผลติผล กรตีไมน่อ้ยกวา่ 1,725 
อ.เมอืง  จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

263 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 2,807 ม. 962,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
หมูบ่า้นมติรภาพโมเดิน้โฮม เชือ่ม คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ถนนชลประทาน ม.15 ต.พระลบั และขนสง่ผลติผล
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

264 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 244 ม. 1,400,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
เหล็ก บา้นชกีกคอ้ ม.7,13 ต.เมอืงเพยีคมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่ต.หนองแปน อ.มัญจาครีี และขนสง่ผลติผล คอนกรตีเสรมิเหล็กไมน่อ้ย
จ.ขอนแกน่ กวา่ 976 ตร.ม.

265 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 1,400,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.สภุัทรา ม.20 ต.บา้นเป็ด คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,440 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

266 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 1,400,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุนางทยุ ม.9 เทศบาลตําบล คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 2,871 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นทุม่-บา้นหนองตาไก ้ม.7,17 และขนสง่ผลติผล 2,713 หรอืปรมิาตรดนิลกูรัง 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

เทศบาลตําบลสาวะถ ีอ.เมอืง ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

267 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,400,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองโจด ต.บา้นเป็ด คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,200 ม.หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

268 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,400,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ซอยนวลหงส ์บ.แกน่ทอง ม.22 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นเป็ด อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

269 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ผวิจราจรกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองขาม ม.15 ต.บา้นเป็ด คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 2,000 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

270 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นนาชมุแสง ม.1-บ.หนองทุม่ ม.2 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 1,680 ม.หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

271 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจาก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทางหลวงโคกสหกรณท์ุง่ชมพู คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 800 ม.หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
(สายโสกเสอื)-บ.หนองพลวง ม.6 และขนสง่ผลติผล
ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

272 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เสรมิเหล็กบา้นหนองกงุธนสาร ม.12, คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 763 ม.หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
1 ต.หนองกงุธนสาร-ทางหลวงนาหวา้ และขนสง่ผลติผล หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีเสรมิ
โสกหา้ง(ชว่งบา้นเทพรักษา) เหล็กไมน่อ้ยกวา่
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 3,815 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

273 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เหล็ก ขากทางหลวงโคกสงูชมุแพ- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 2000 ม. การดําเนนิงาน
บ.โนนรัง ม.9 ต.นาชมุแสง และขนสง่ผลติผล
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

274 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เหล็ก บ.โคกสงา่ ม.4 ต.บา้นเรอื คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 2000 ม. การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง-บ.ศาลาดนิ ม.7 ต.ขนวน และขนสง่ผลติผล
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่

275 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เหล็ก จากทางหลวงชนบท 4021- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 2000 ม. การดําเนนิงาน
บ.กดุขอนแกน่ ม.13 ต.กดุขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

276 โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังจาก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง  6  ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองลมุพกุ ม.8 ต.นาชมุแสง- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 6,000 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.โนนตุน่ ม.3 ต.สงเปือย และขนสง่ผลติผล
อ.ภเูวยีง  จ.ขอนแกน่

277 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เหล็ก สายจากอทุยานแหง่ชาต ิ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ภเูวยีง-บ.เมอืงใหม ่ม.6 ต.ในเมอืง และขนสง่ผลติผล
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

278 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจาก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
อทุยานแหง่ชาตภิเูวยีง(ถํ้าเกิง้)- คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร 1,500 ม. การดําเนนิงาน
บ.โคกหนองขาม ม.2 ต.ในเมอืง และขนสง่ผลติผล
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

279 โครงการเสรมิผวิถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
จากทางหลวงสาย 2038 บ.เมอืงเกา่ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 4,000 ม. การดําเนนิงาน
พัฒนา อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ และขนสง่ผลติผล

280 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจาก เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บ.โนนสวา่ง ม.10 ต.เขานอ้ย - คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 753 ม. การดําเนนิงาน
บ.โนนสงู ม.14 ต.ในเมอืง และขนสง่ผลติผล
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

281 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว 750 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองขาม ม.1 ต.ในเมอืง-อทุยาน คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
แหง่ชาตภิเูวยีง ต.ในเมอืง และขนสง่ผลติผล
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

282 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งตําบลบา้นแฮด ม.1 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 750 ม. การดําเนนิงาน
เขตเทศบาลฯ ถงึบอ่กําจดัขยะ และขนสง่ผลติผล
เทศบาลวังสวรรค ์อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

283 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางเชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งตําบลบา้นแฮด ม.2 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ยาว 753 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลบา้นแฮด ถงึถนนมติรภาพ ม.1 และขนสง่ผลติผล
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

284 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 992 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งตําบลบา้นแฮด ม.2 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด ถงึบา้นโนนพันชาติ และขนสง่ผลติผล
ม.10 ตําบลโคกสําราญ อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

285 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 398 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งตําบลบา้นแฮด ม.2 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด ถงึถนนมติรภาพ ม.1 และขนสง่ผลติผล
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

286 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 4 ม. ยาว 298 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งตําบลบา้นขามเปี้ย ม.5 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด ถงึ บ.หนองผักตบ ม.5 และขนสง่ผลติผล
ต.โนนสมบรูณ ์จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

287 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งตําบลบา้นป่าแดง ม.7 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.โคกสําราญ ถงึ บ.แจง้กระหนวน และขนสง่ผลติผล
ม.13 ต.โคกสําราญ อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

288 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งตําบลบา้นโคกสําราญ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ม.1 ต.โคกสําราญ ถงึ บ.ชกีกคอ้ และขนสง่ผลติผล
ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

289 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ -กวา้ง 6 ม. ยาว 715 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บ.ขอนสกั ม.6 คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ถงึบา้นขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง และขนสง่ผลติผล
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

290 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งตําบลบา้นโนนสมบรูณ์ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,200 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ม.6 ต.โนนสมบรูณ ์ถงึ ต.บา้นแฮด ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

291 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 280 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
คอนกรตี เชือ่มระหวา่งตําบลบา้นแฮด ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.2 ต.บา้นแฮด ถงึบา้นหนองผักตบ ทางการเกษตร
ม.5 ต.โนนสมบรูณ ์อ.บา้นแฮด

292 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 3.5 ม. ยาว 282 ม. 840,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
ขา้มลําหว้ยระหวา่ง บ.ขามเปี้ย ม.5 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด ถงึ บ.โนนสมบรูณ ์ม.10, ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

11 ต.โนนสมบรูณ ์อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

293 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 840,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนบอ่ ต.พระยนื - บ.ดอนเงนิ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 191 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

294 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 840,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโจดใหญ ่ต.บา้นโตน้ - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
บ.หนองแวง ต.หนองแวง ทางการเกษตร
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

295 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม  -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโตน้-โจดนอ้ย ต.พระบุ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,500 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
(กดุนํ้าใส) อ.พระยนื จ.ขอนแกน ทางการเกษตร

296 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม  -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโจดนอ้ย-ต.พระบ ุ- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,410 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

297 โครงการปรับปรงุถนนลกูรัง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม  -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นดงกลาง ต.บา้นโตน้ - ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,000 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองแวง ต.หนองแวง ทางการเกษตร
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

298 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ภายใน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
หมูบ่า้นนาด ีม.9 ต.วังหนิลาดเริม่จาก ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,158 ม.หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
หนา้วัดเทพนมิติร ถงึทางหลวงแผน่ ทางการเกษตร
ดนิหนองบวัลําภ-ูอ.ชมุแพ

299 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บ.หนองเขยีด ม.9 เชือ่ม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,932 ม.หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บ.สนาม ต.โนนสะอาด อ.ชมุแพ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

300 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 600,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บ.โคกงาม ต.หนองเขยีด- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 260 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.หว้ยอเีปาะ ม.3 ต.นาหนองทุม่ ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

301 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,500,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ เพือ่การเกษตร ม.1 ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 1,300 ม. หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองเขยีด-ต.นาหนองทุม่ ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

302 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองโพงโพด ต.หนองเสาเลา้ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 2,180 ม. การดําเนนิงาน
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

303 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 800,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.ไชยสอ ตําบลไชยสอ อ.ชมุแพ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 382 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

304 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,500,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองผอื ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 550 ม. การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

305 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 900,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นดอน ตําบลโนนอดุม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 375 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

306 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 600,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนอดุม ตําบลโนนอดุม ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 4,000 ม. การดําเนนิงาน
อําเภอชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

307 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บา้นสขุสมบรูณ ์ตําบลหนองไผ่ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 5,100 ม. การดําเนนิงาน
อําเภอชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

308 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 600,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นอาจสามารถ ตําบลนาเพยีง ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 350 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อําเภอชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

309 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ บา้นขีตุ้น่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
ตําบลขวัเรยีง อําเภอชมุแพ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 720 ม. การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

310 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลกูรัง สายแยกทางหลวงชนบท ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 455 ม. การดําเนนิงาน
สายสมัพันธห์นองศาลา-บ.หนองศา ทางการเกษตร
ลา-ม.3 ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ
จ.ขอนแกน่

311 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนทองหลาง ต.นาหนองทุม่- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 158 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บ.สวา่งโนนสงู ต.ภผูามา่น ทางการเกษตร
อ.ภผูาผา่น จ.ขอนแกน่

312 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 700,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ บา้นโนนพันชาต ิต.โนนหัน- ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 280 ม.หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นยอดหว้ยหนองไผ ่อ.ชมุแพ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

313 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ จากหว้ยโสกใหญ่ ทีส่ะดวก และขนสง่ผลผลติ 565 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.หนองไผ ่- บา้นโสกกอ้ง ม.6 ทางการเกษตร
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 50

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

314 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่การ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 700,000        -รอ้ยละความสําเร็จของ
เกษตรเชือ่มระหวา่งบา้นโสกกอ้ง ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 600  ม. การดําเนนิงาน
 -บ.หนองทุม่ ม.2 บ.หนองทอง ม.11 ทางการเกษตร
 -ถนนลาดยาง บ.นาคํานอ้ย อ.ชมุแพ
จ.ขอนแกน่

315 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่เกษตร เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม -ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 700,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.ฝายหนิ ม.4 -บ.นาหนองทุม่ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 600  ม. การดําเนนิงาน
บ.หนองทอง ม.11 ต.วังหนิลาด ทางการเกษตร
เชือ่ม บ.ยอดหว้ย ต.หนองไผ่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

316 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ม.5 เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม  -ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
(ถนนสายหนา้วัดแจง้สวา่งนอกถงึ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 645 ม. หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นแสนสขุ ม.5) ต.โนนสะอาด ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

317 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโนนเมอืง - บา้นโนนชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลโนนหัน อําเภอชมุแพ ทางการเกษตร
จงัหวัดขอนแกน่

318 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบอ่นไก ่- วัดไตรรงค์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนชาต ิม.4 ตําบลโนนหัน ทางการเกษตร
อําเภอชมุแพ จ.ขอนแกน่

319 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโคกกลาง ม.9 ต.สวนหมอ่น- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนสํานัก ม.5  ต.หนองแปน ทางการเกษตร
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

320 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 630 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นขาม หมูท่ี ่5 ตําบลสวนหมอ่น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -บา้นหนองตอ่ หมูท่ี ่3 ทางการเกษตร
ตําบลนาขา่ อําเภอมัญจาครีี
จ.ขอนแกน่

321 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 20 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่งตําบล จากบา้นโสกใหญ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ สงู 2 ม. การดําเนนิงาน
หนองทุม่,โนนคณู,เชือ่มบา้นซบัแตง ทางการเกษตร
ต.ซบัสมบรูณ ์อ.โคกโพธิไ์ชย
จ.ขอนแกน่

322 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิพรอ้มลง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลกูรังบดอัดแน่น ต.ใหมน่าเพยีง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโสกกระหนวน ต.กา้นเหลอืง ทางการเกษตร
อ.แวงนอ้ย  จ.ขอนแกน่

323 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000  -รอ้ยละความสําเร็จของ
(สายวัดรอ่งนํ้าจัน้) ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโป่งเอยีด ต.ขวัเรยีง อ.ชมุแพ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1,216 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
จากสายบา้นบวัสมิมา ม.5- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนิตัง้ ม.9  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

324 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 998 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งตําบลถนนสายบา้นหนองไผ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นวังหกูลาง ต.หนองไผ่ การเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

325 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,055 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งหมูบ่า้น บา้นหนองบวั ม.5- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองจกิ ม.7 ต.ชมุแพ การเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

326 โครงการซอ่มแซมถนนเชือ่มระหวา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,431 ม. 500,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
หมูบ่า้นภายในตําบลชมุแพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
(สายหว้ยซนั) ม.1,2,3,7,9 ต.ชมุแพ การเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

327 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,348 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ สายบา้นหลงัโนนชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลโนนหัน-บา้นหนองหวา้ การเกษตร
ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

328 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,357  ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ สายบา้นหลงัโนนชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลโนนหัน - บา้นยอดหว้ย การเกษตร
ต.หนองไผ ่อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

329 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,900 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโนนชาต-ิบา้นรอ่งแซง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.10 ม. การดําเนนิงาน
บา้นโนนชาต ิม.4 ต.โนนหัน การเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

330 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 305 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บอ่นไก-่วัดไตรรงคบ์า้นโนนชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.4 ตําบลโนนหัน อําเภอชมุแพ การเกษตร
จ.ขอนแกน่

331 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 192 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุ สายบา้นโนนเมอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนหัน - บา้นโป่งแหง้ ต.วังหนิลาด การเกษตร
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่

332 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายวัด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 991 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
ป่าบา้นหนองมว่ง - บา้นโนนชยั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง มไีหลท่างขา้งละ 1 ม. หรอื การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บา้นหนองมว่ง ม.7 ต.โนนหัน การเกษตร มพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่ 7,928 ม.

333 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,200,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหว้ยยาง - บา้นคําสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง การเกษตร
จ.ขอนแกน่

334 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 2,500,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นนางิว้ เชือ่มบา้นคําสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขาสวนกวาง การเกษตร
จ.ขอนแกน่

335 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
จากบา้นคํานางปุ่ ม ม.11 - ถงึบา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ทางพาด ตําบลคํามว่ง อ.เขาสวนกวางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

336 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
ศนูยร์าชการ เทศบาลตําบลบา้นฝาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่  การเกษตร

337 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,500,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นดอนหัน ม.6 แยก รพช. ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองบวั - บา้นหว้ยหวา้ การเกษตร
อําเภอบา้นฝาง จ.ขอนแกน่

338 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,700,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนสวา่ง ม.10 ต.เขานอ้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง ปรมิาตรลกูรัง 3,325 ลบ.ม. การดําเนนิงาน
เชือ่ม บา้นโนนสงู ม.14 ต.ในเมอืง การเกษตร
อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

339 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 645 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นเหลา่โนนคณู ม.2 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ตําบลโนนศลิา - บา้นหลบุคา ม.7 การเกษตร
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

340 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองบอ่ ต.เปือยใหญ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
อ.โนนศลิา - บา้นดูใ่หญ ่ต.เมอืงเพยี การเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

341 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองค ูม.5 ต.พระยนื - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นพระยนื ม.14 ต.พระยนื การเกษตร
อ.พระยนื  จ.ขอนแกน่

342 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
(slap Type) บา้นหนองรแูข ้ม.5,8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ภเูหล็ก -บา้นขามป้อม การเกษตร
ต.นองแซง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

343 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.แยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
มติรภาพ บา้นหนองผอื ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นไผ ่เชือ่มตอ่เขตเทศบาล การเกษตร
ตําบลในเมอืง อ.บา้นไผ่
จ.ขอนแกน่

344 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทางบา้นหนองเจา้เมอืง ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.แคนเหนือ-บา้นป่าปอ ต.ป่าปอ การเกษตร
อ. บา้นไผ ่ จ.ขอนแกน่ 

345 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 298 ม. 700,000       -รอ้ยละความสําเร็จของ
cape seal สายบา้นป่าปอ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
(สายหนองหญา้)ต.ป่าปอ - การเกษตร
บ.หนองเจา้เมอืง ต.แคนเหนือ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

346 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 745 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
โนนสวรรค ์ม.11-บา้นโนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.10 เชือ่ม ต.หนิตัง้และ ต.แคนเหนือ การเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

347 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 799 ม. 2,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสวา่ง ม.8 ตําบลหนิตัง้ เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง การดําเนนิงาน
บ.โคกกอ่ง ม.11 และ บ.กดุเชอืก การเกษตร
ม.10 ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

348 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 3,850 ม. 1,900,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหัวหนอง ม.1 ตําบลหัวหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
 -บา้นหนองทุม่ ตําบลโนนศลิา การเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

349 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.แยก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 2,465 ม. 1,000,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
ถนนมติรภาพ เชือ่มถนนบา้นเกิง้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
(ชมุชนปิบดิ)โดยเริม่จากแยกถนน การเกษตร
มติรภาพไปทางทศิตะวันตก

350 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 530 ม. 1,900,000     -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นแวงนอ้ย ม.1-อบต.แวงนอ้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
(เชือ่มถนนแวงนอ้ย-นํ้าซบั) การเกษตร
อ.แวงนอ้ย  จ.ขอนแกน่

351 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 10 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายหนา้โรงพยาบาล อ.กระนวน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
(เขตเทศบาล ต.หนองโก)-บา้น ทางการเกษตร กวา่ 10,000 ตร.ม.
หว้ยเชอืก ม.4 ต.หนองโก-บา้น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

นํ้าออ้ม ม.1ต.นํ้าออ้ม อ.กระนวน 
จ.ขอนแกน่

352 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม. ยาว 1,200 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สาย ขก 3191 (บา้นคอกค-ีบา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
กดุทงิ) อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร กวา่ 8,400 ตร.ม.

353 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สาย ขก 3066 (บา้นหนองโน-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ทุง่ใหญ)่ อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร กวา่ 8,400 ตร.ม.

354 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 10 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นศรสีถติย ์ม.12 ต.หนองโก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
(เขต ต.ทรายทอง อ.หว้ยเม็ก ทางการเกษตร กวา่ 8,400 ตร.ม.
จ.กาฬสนิธุ)์-เขตเทศบาลตําบล
หนองโก

355 โครงการซอ่มเสรมิผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,240 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
สาย ขก 2133 บา้นโคกสงู-บา้นคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
มว่ง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร กวา่ 9,920 ตร.ม.

356 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ดอนเงนิ ม.13 ต.หนองกงุใหญ-่บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หนองชา ม.6 ต.นํ้าออ้ม อ.กระนวน ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,900
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

357 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 770 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
อนามัย ม.6-บา้นหนองแวงกงุ ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองกงุใหญ-่ทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,850
หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน- ตร.ม.
เชยีงยนื)ชว่งบา้นหนองกงุใหญ่
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

358 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผักหนาม ม.4,8,12-บา้นเวยีงแกว้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ม.2,12 ต.หนองกงุใหญ-่บา้นโคก ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,900
สะอาด ม.10 ต.หว้ยโจด อ.กระนวน ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

359 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 770 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองกงุแปน ม.9 หนองคําปลากัง้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน-บา้น ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,850
โคกกลาง ม.3 ต.คําแมด อ.ซําสงู ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

360 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองกงุใหญ ่ม.1-หนองคใูกล,้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หนองคโูปรง่ ต.หนองกงุใหญ ่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,900
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่-ทางหลวง ตร.ม.
แผน่ดนิหมายเลข 2152 (ตอน
กระนวน-เชยีงยนื) แยกเขา้บา้น
หนองกงุใหญ ่             

361 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แวงกงุ ม.5-วัดธวุัณโนวาส ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน-บา้น ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,900
โคกกลาง ม.3 ต.คําแมด อ.ซําสงู ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

362 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
วังโพน ม.3 ต.หนองกงุใหญ-่บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
หนองชา ม.6 ต.นํ้าออ้ม อ.กระนวน ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,900
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

363 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,775 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสาวะถ ีม.6 เทศบาล ต.สาวะถี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ถงึเทศบาล ต.บา้นทุม่ อ.เมอืง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,775
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

364 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,450 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นสาวะถ ีม.6,7,8 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.สาวะถ-ีเทศบาล ต.บา้นคอ้ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,370
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

365 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นมว่งโป้ ม.4,23 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.สาวะถ-ีถนนลาดยาง (สายบา้น ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,724
แกน่เทา่-บา้นป่าหวายนั่ง) อ.เมอืง ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

366 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นลาดนาเพยีง ม.14 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.สาวะถ-ีบา้นหนองกงุนอ้ย ม.12 ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,724
เทศบาลตําบลบา้นคอ้ อ.เมอืง ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

367 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,825 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นนางิว้ ม.9,19 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.สาวะถ-ีถนนลาดยาง (สายบา้นทุม่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,724
ถงึบา้นสําราญ) อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

368 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหนองปอ ม.19 เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.บา้นคอ้-เทศบาลนครขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,323
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

369 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 1,400,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นกระพี ้ม.8 ต.บา้นเหลา่-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
โคกส ีม.5 ต.บา้นฝาง อ.บา้นฝาง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,782
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

370 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,900 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นนาฝาย ม.5 ต.หนองบวั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.โคกงาม อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,740

ลบ.ม.

371 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 1,200,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโคกส ีม.5 ต.บา้นฝาง-ตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,544

ลบ.ม.
372 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ

บา้นหนองแวง ม.10 ต.นาคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.อบุลรัตน-์ต.ดงเมอืงแอม ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,240
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

373 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหนองแวงใหม ่ม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.นาคํา อ.อบุลรัตน-์ต.สะอาด ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,240
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

374 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,660 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นเพีย้ฟาน ม.1 ต.บวัเงนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-เขต ต.บา้นฝาง อ.กระนวน ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,660
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

375 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,840 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโนนสวรรค ์ม.10 ต.บวัเงนิ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
เขต ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,840

ลบ.ม.

376 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,580 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหนองกงุขีค้วง ม.5 ต.บวัเงนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-เขต ต.หว้ยโจด ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,580
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

377 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 1,700,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

สายบา้นนาเรยีง ม.9 ต.หนองกงุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-เขต ต.คํามว่ง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,200
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

378 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,900 ม. 800,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโนนแดง ม.3 ต.บวัเงนิ-เขต ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,900

ลบ.ม.

379 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 1,600,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหนองแวง ม.17 ต.บวัเงนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.นํ้าพอง-เขต ต.หว้ยโจด ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,200
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

380 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 20,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลาดยางจากแยกทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หรอืมพีืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ย การดําเนนิงาน
ขก 4050-บา้นหนองผอื ต.บา้นผอื ทางการเกษตร กวา่ 49,000 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

381 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,634 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสวา่ง ม.8 ต.หนิตัง้-ต.ภเูหล็ก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,299

ลบ.ม.

382 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,634 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหว้ยเสอืเฒา่ ม.11 ต.ป่าปอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่ต.วังหนิ อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,299
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

383 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นป่าปอ ม.2 ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.วังมว่ง อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 4,480

ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

384 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,634 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองตบัเตา่ ม.9 ต.ป่าปอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,299
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

385 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นเสอืเฒา่ ม.5 ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ถงึ ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 4,480
จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

386 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 1,634 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นขา่ลิน้ ม.6 ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ-่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 1,299

ลบ.ม.

387 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นโนนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
หลาง ม.7 ต.สชีมพ-ูต.บรบิรูณ์ ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

388 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นผาเทีย่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.4 ต.บรบิรูณ-์ต.ดงลาน อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

389 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นบรบิรูณ ์ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.บรบิรูณ-์ต.ดงลาน อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

390 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นผาขาม ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.บรบิรูณ-์ต.ดงลาน อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

391 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นผาสกุ ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.บรบิรูณ-์ต.ดงลาน อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

392 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นอา่งทอง 1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.7 ต.ดงลาน-ต.บรบิรูณ ์อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

393 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นดงลาน ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.ดงลาน-ต.บรบิรูณ ์อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

394 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นโนนไผง่าม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.12 ต.สชีมพ-ูต.วังเพิม่ อ.สชีมพู ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

395 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นหว้ยเตย ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.หว้ยมว่ง-ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

396 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นผาทพิย ์ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.หว้ยมว่ง-ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

397 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นโนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.4 ต.หว้ยมว่ง-ต.ภผูามา่น ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

398 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นซบัสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.6 ต.หว้ยมว่ง-ต.ภผูามา่น ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

399 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากอบต.หว้ยมว่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
อ.ภผูามา่น-ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

400 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นวังเจรญิ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.หว้ยมว่ง-บา้นโนนสวา่ง ม.6 ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

401 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากซําภทูองเหนือ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.1 ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น-ต.นา ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
หนองทุม่ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 3,900 ตร.ม.

402 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายบา้นโนนคอม ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.โนนคอม (ขา้งหนองสมอ)-บา้นนา ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
นํ้าซํา ม.5 ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น 3,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

403 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นหนองกงุ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา เชือ่มตอ่ถนน ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ลาดยางสาย 2133 อ.ภเูวยีง-อ.ศรี 3,900 ตร.ม.
บญุเรอืง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

404 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นคมึชาต ิม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.ขนวน เชือ่มตอ่ถนนลาดยางสาย ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา-อ.ภเูวยีง 3,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

405 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นหนองคอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.4 ต.บา้นโคก อ.หนองนาคํา ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
อ.หนองนาคํา เชือ่มตอ่ถนนลาดยาง 3,900 ตร.ม.
2133 อ.ภเูวยีง-อ.ศรบีญุเรอืง
จ.ขอนแกน่

406 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นหนองหวา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.5 ต.บา้นโคก อ.หนองนาคํา เชือ่ม ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ตอ่ถนนลาดยางสาย 2133 อ.ภเูวยีง 3,900 ตร.ม.
ถงึ อ.ศรบีญุเรอืง จ.ขอนแกน่

407 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นหัวนาหมอ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.15 ต.กดุธาต ุอ.หนองนาคํา เชือ่ม ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ตอ่ถนนลาดยางสาย 2133 อ.ภเูวยีง- 3,900 ตร.ม.
อ.ศรบีญุเรอืง จ.ขอนแกน่

408 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นสะอาด ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.กดุธาต ุอ.หนองนาคํา เชือ่มตอ่ ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ถนนลาดยางสาย 2133 อ.ภเูวยีง- 3,900 ตร.ม.
อ.ศรบีญุเรอืง จ.ขอนแกน่

409 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นกดุธาต ุม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.กดุธาต ุอ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

สายบา้นสะอาด-บา้นหนองตาไก ้ 3,900 ตร.ม.
ต.สชีมพ ูอ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

410 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นใหมส่ามัคคี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ม.9 ต.ขนวน เชือ่มตอ่ถนนลาดยาง ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
ต.บา้นโคก อ.หนองนาคํา 3,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

411 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายจากบา้นหนองหอย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรอืมี การดําเนนิงาน
ต.บา้นโคก เชือ่มตอ่ถนนลาดยาง ทางการเกษตร พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่
สาย ต.ขนวน-อ.หนองนาคํา 3,900 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

412 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,150 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายบา้นหนองเสาเลา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.50 ม.หรอืปรมิาตร การดําเนนิงาน
ม.1 ต.หนองเสาเลา้-ทางหลวงชนบท ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,752
สายโคกสงูหนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

413 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6ม. ยาว 2,150 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายแยกทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สายหนองเสาเลา้หว้ยแสง-บา้น ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,752
หนองเสาเลา้ ม.3 ต.หนองเสาเลา้ ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

414 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายแยกทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สายหนองเสาเลา้หว้ยแสง-บา้น ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 3,900
โนนตุน่ ม.8 ต.หนองเสาเลา้ ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

415 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,150 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายแยกทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

สายสมัพันธห์นองศาลา-บา้นหนอง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,752
หวา้ ม.6 ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

416 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายแยกทางหลวงชนบท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
สายสมัพันธห์นองศาลา-บา้นหนอง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,560
ศาลา ม.3 ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

417 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 2,150 ม. 1,800,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม สายอา่งเก็บนํ้าหนองผอื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
บา้นหอย ม.2 ต.โนนอดุม-ทางหลวง ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 4,800
หมายเลข 12 อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

418 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,900,000   -รอ้ยละความสําเร็จของ
กนันํ้าทว่ม บา้นโนนศลิา ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.20 ม.ปรมิาตร การดําเนนิงาน
ต.ขวัเรยีง-บา้นหอย ม.2 ต.โนนอดุม ทางการเกษตร ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,700
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ลบ.ม.

419 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,885 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุสายบา้นผาขาม ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
ต.บรบิรูณ-์บา้นศรอีบุล ม.5 ทางการเกษตร คลกุ 3,060 ลบ.ม.
ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

420 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,885 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุสายบา้นทา่ชา้งนอ้ย ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
ต.บรบิรูณ-์ถนน ต.บรบิรูณ-์ต.ดงลาน ทางการเกษตร คลกุ 3,060 ลบ.ม.
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

421 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,885 ม. 500,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนิคลกุสายบา้นผานํ้าเทีย่ว ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ปรมิาตรหนิ การดําเนนิงาน
ต.บรบิรูณ-์บา้นซําจําปา ม.2 ทางการเกษตร คลกุ 3,060 ลบ.ม.
ต.ดงลาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

422 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 565 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ สายบา้นดงลาน ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ดงลาน-ต.บรบิรูณ ์อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

423 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 383 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หวา้ทอง ม.1 ต.หวา้ทอง-ต.ทุง่ชมพู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 1,915

ตร.ม.

424 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 565 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองโพนทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.7 จ.กดุขอนแกน่-ต.หนองกงุ ทางการเกษตร
สาร อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

425 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกงเกา่ ม.1 ต.บา้นกง-เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ตําบลดอนโมง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
ขอนแกน่

426 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองสระ ม.4-บา้นเปือย ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ตําบลบา้นกง เชือ่มตําบลหนองเรอื ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
อําเภอหนองเรอื จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

427 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จ
บา้นหนองสระ ม.4 ตําบลบา้นกง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ ของการดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

428 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นทา่ลี ่ม.7-(ถนนสายบา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
สระ-บา้นเปือย)ตําบลบา้นกง เชือ่ม ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 68

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

429 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนศลิา ม.10-ทางลาดยางสาย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
(บ.หนองเม็ก-บ.กดุขอนแกน่) ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
ต.บา้นกง เชือ่ม ต.หนองเรอื ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

430 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนสงา่ ม.16-บ.หนองแวง ม.17 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.กดุกวา้ง เชือ่ม ต.บา้นเม็ง ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

431 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองกงุ ม.15 ต.กดุกวา้ง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

432 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นขนวน ม.17(จากหนา้โรงเรยีน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ฝายนํ้าลน้) ต.กดุกวา้ง เชือ่มเขต ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

433 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว  500 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองกงุ ม.15-บ.ขนวนศร ีม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.กดุกวา้ง เชือ่มเขต ต.หนองเรอื ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

434 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 500 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
จากหนา้วัด บ.หนองโก ม.7-วัดป่า ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
สําราญสามัคค ีต.กดุกวา้ง เชือ่ม ทางการเกษตร
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื 
จ.ขอนแกน่

435 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 500 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 69

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บ.หนองแสง ม.2-บ.กงเกา่ ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ การดําเนนิงาน
ต.บา้นกง เชือ่ม ต.บา้นผอื ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

436 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองแสง ม.3(เสน้หนองตากลา้) ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นผอื-ทางหลวงชนบท ขก 2023 ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
เชือ่ม ต.บา้นกง อ.หนองเรอื
จ.ขอนแกน่

437 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ตอ่รอบ บ.หนองผอื ม.6,7,9-เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ทางลาดยางสาย(บ.โพธิต์าก- ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
บ.หนองผอื) อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

438 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โพธิต์าก ม.4 จากวัดป่าปภาโส ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นผอื-ทางหลวงชนบท ขก 2023 การเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

439 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 762 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
วัดถํ้าเจยี ม.7 ต.บา้นผอื อ.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.หรอืมพีืน้ที่ การดําเนนิงาน
บ.โสกดัง่ ม.3 ต.โคกงาม อ.บา้นฝาง การเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,810
จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

440 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 700 ม. 1,700,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองกงุ ม.4-บ.สะอาด ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื เชือ่ม ต.บา้นกง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

441 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บ.ทา่ศาลา ม.12 ต.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บ.นาหวา้ ม.5 ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

442 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.สะอาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.7 ต.หนองเรอื-บ.หนองสระ ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.บา้นกง อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

443 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.เหลา่ ม.11-ฝายผอื ต.หนองเรอื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เชือ่ม ต.บา้นกง อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

444 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.ทา่ศาลา ม.8 ต.หนองเรอื-บ.หัวนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ม.12 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

445 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองเรอื ม.12 สายโนนพระแทน่- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
กดุแคน ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

446 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนฟันเรอื ม.9 ต.กดุกวา้ง-เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เขตเทศบาลตําบลหนองแก การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

447 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.เหมอืดแอ ่ม.6-วัดภเูม็งทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.บา้นเม็ง เชือ่มเขต ต.ยางคํา การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

448 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองแสง ม.11-บา้นหาด ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.บา้นเม็ง เชือ่มเขต ต.กดุกวา้ง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

449 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.นาหวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.5 ต.บา้นเม็ง-บ.หนองไฮ ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

450 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.ป่าเสีย้ว เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.6 ต.บา้นเม็ง-ทางลาดยาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
(บ.เม็ง-บ.ยางคํา)เชือ่มเขต ต.ยางคํา การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

451 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บ.เม็ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.3-บ.ป่าเสีย้ว ม.6 ต.บา้นเม็ง เชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

452 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุเชยีงม ีหมุท่ี ่15 ตําบลบา้นดง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ถนนลาดยางสายอบุลรัตน-์นํ้าพอง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

453 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หัวนา ม.2 ต.จระเข-้ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 12 อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จงัหวัดขอนแกน่

454 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 1,900,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.เทพเทวัญ ม.9-สายหนองไผ่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ต.จระเข ้เชือ่ม ต.ยางคํา การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,800 ตร.ม.
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

455 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 600 ม. 1,500,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.จระเข ้ม.1 เชือ่มตอ่ถนนสายรอบ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หมูบ่า้น ต.จระเข ้เชือ่ม ต.ยางคํา การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,000 ตร.ม.
อําเภอหนองเรอื  จ.ขอนแกน่

456 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 764 ม. 1,900,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หัวนา ม.12(ทศิตะวันตก)ต.จระเข-้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 เชือ่ม การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,820 ตร.ม.
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

457 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.ดอนหัน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 764 ม. 1,900,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.9-ถนนเสน้หลงั อบต.โนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ต.โนนสะอาด เชือ่ม ต.โนนทนั การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,820 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

458 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 764 ม. 1,900,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนหนิแห ่ม.8-ถนนสายรอบทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ที ่คสล. การดําเนนิงาน
ทศิตะวันออก ต.โนนสะอาด เชือ่ม การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,820 ตร.ม.
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

459 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.นาขาม ม.13 ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เขต ต.คํามว่ง อ.เขาสวนกวาง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

460 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนศลิา ม.13-เสน้หลงั อบต. ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
โนนสะอาด ต.โนนสะอาด การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

461 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายรอบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
หนองชา้งตาย บ.โนนสะอาด ม.1- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บ.ใหมส่นัตสิขุ ม.15 ต.โนนสะอาด การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

462 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.นางิว้ ม.5-บ.ดอนคอม ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

463 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.แดงนอ้ย ม.11-บ.หนองแดง ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

464 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 760 ม. 1,900,000    -ระยะทางทีก่อ่สรา้ง
บ.หนองหวา้ ม.3-บ.ดอนแขม ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ที ่คสล.
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,800 ตร.ม.

465 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.นางิว้ ม.12-บ.หนองแวง ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

466 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.ดอนหัน ม.8-หนองปลาดกุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

467 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.ดอนคอม ม.6-บ.ดอนแขม ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

468 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนทนั ม.2-บ.เปือย ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

469 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.โนนทนั ม.1 ต.โนนทนั-บ.หนิลาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ม.12 ต.โนนทอง อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

470 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.กดุฉมิ ม.7 ต.โนนทนั-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 12 อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

471 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นรอ่งสมอ ม.10 ต.โนนทนั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บา้นหนิลาด ม.12 ต.โนนทอง การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

472 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนสะอาด ม.11-บา้นกดุฉมิ ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

473 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนทอง ม.1-แหลง่เกษตรบา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติทาง หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
โนนทอง ต.โนนทอง อ.หนองเรอื การเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

474 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนทอง ม.1-บา้นโคกเสน้ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
การเกษตร ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

475 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.กดุเลา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.3-ถนนสูแ่หลง่การเกษตร ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.ดนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

476 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บ.ภมูลูเบา้ ม.4-ถนนสูแ่หลง่การ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เกษตร ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

477 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสระพังขา่ ม.5-ถนนสูแ่หลง่การ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เกษตร ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

478 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุแคน ม.8-ถนนสูแ่หลง่การ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เกษตร ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

479 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนิลาด ม.12-ถนนสูแ่หลง่การ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
เกษตร ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

480 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหว้ยทราย ม.13-ถนนสาธารณะ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
สูแ่หลง่เกษตร ต.โนนทอง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

481 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นกดุฉมิ ม.7-สีแ่ยกวเิชยีร ม.15 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

482 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนทอง ม.20-ถนนสูเ่สน้ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
การเกษตร ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

483 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บา้นหนองนกเขยีน ม.21-ถนน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
สาธารณะสูแ่หลง่เกษตร ต.โนนทอง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

484 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองโน ม.8 ต.บา้นเม็ง-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 2187 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

485 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเม็ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.3 ต.บา้นเม็ง-บา้นทา่ศาลา ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

486 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเม็ง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.1-บา้นหนองไฮ ม.9 ต.บา้นเม็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

487 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเหลา่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.3 ต.หนองเรอื-ทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หมายเลข 12 อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

488 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองแวง ม.18 ต.กดุกวา้ง-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

489 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นจระเข ้ม.1 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บา้นหนองอเีลงิ ต.โนนฆอ้ง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.บา้นฝาง  จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

490 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนสวา่ง ม.14-บ.หนองลมุพกุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ม.6 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

491 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองหวา้ ม.3 ต.ยางคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นหนิกอง ต.ป่ามะนาว ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

492 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นเปือย ม.5-บา้นโนนทนั ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

493 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหัวนา ม.2,3 ต.จระเข-้บ.ทา่ศาลา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ม.8 ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

494 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 227 ม. 700,000      -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นดอนแขม ม.4-บา้นดอนคอม ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

495 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,600,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นป่าเสีย้ว ม.6-บา้นนาคํา ม.15 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นเม็ง อําเภอหนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

496 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.10 ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่-บ.ถนนกลาง ต.สระพัง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.บา้นแทน่ จ.ชยัภมูิ

497 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.พรสวรรค ์ม.12 ต.โนนสะอาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
อ.หนองเรอื-บา้นหว้ยแสง ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

498 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.โนนดู่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.5 ต.กดุกวา้ง-ทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หมายเลข 12 อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

499 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 380 ม. 1,500,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองแสง ม.11-บา้นเม็ง ม.1,2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

500 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 320 ม. 1,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นฝางนอ้ย ม.9 ต.โนนทอง-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 2038 ทางการเกษตร 2,000 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

501 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นเปือย ม.3 ต.บา้นกง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 12 อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

502 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองแสง ม.2-บา้นโนนฆอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ม.5 ต.บา้นผอื อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

503 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองสระ ม.4 ต.บา้นกง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
บา้นสะอาด ม.7 ต.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

504 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.หนอง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
เขือ่นชา้ง ม.6,17-บ.ไผน่อ้ย ม.11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

505 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.เปือย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000    -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.5 ต.โนนทนั-บา้นฝางนอ้ย ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
ต.โนนทอง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

506 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นนา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 766 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.6 ต.โนนทนั-ทางหลวงแผน่ดนิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ทีค่อนกรตี การดําเนนิงาน
หมายเลข 2038 อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,830 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

507 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.ดอนคอม ม.6-บา้นนางิว้ ม.5,12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.ยางคํา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

508 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.แยกทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 12- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นฟ้าเหลือ่ม ม.5,6 ต.หนองเรอื ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

509 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองโน ม.8-อทุยานแหง่ชาติ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ภเูม็ง ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

510 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนิลาด ม.12 ต.โนนทอง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหัวฝาย ต.นาชมุแสง ทางการเกษตร
อ.นาชมุแสง จ.ขอนแกน่

511 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.แยกจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทางหลวงชนบท ขก 4063- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองเรอื ม.2,10 ต.หนองเรอื ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

512 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองกงุ ม.4 ต.หนองเรอื-ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หลวงชนบท อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

513 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นดอนโมง ม.6 เทศบาลตําบล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ดอนโมง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

514 โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหวา้ ม.3 ต.โนนทนั-บา้นดอนหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ม.9 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

515 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองแวง ม.7,12-บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
หอยเทพเทวัญ ม.9 ต.ยางคํา ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

516 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 560 ม. 1,500,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนโพธิไ์ทร ม.13 ต.โนนทนั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนิลาด ม.12 ต.โนนสะอาด ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

517 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นทา่ศาลา ม.8 ต.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหัวนา ม.3 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

518 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นศาลาทอง ม.12 ต.หนองเรอื- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นป่าเสีย้ว ม.6 ต.บา้นเม็ง ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

519 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองกงุใหญ ่ม.4-บ.หนองกงุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
นอ้ย ม.13 ตําบลบา้นเม็ง ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

520 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นโคก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

กลาง ม.5-บ.พรสวรรค ์ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

521 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. แยกจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
(โรงเรยีนจระเขว้ทิยายน)-บ.หนอง ทางการเกษตร
แสง ม.2,3 ต.บา้นผอื อ.หนองเรอื
จ.ขอนแกน่

522 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นเทพเทวัญ ม.9 ต.จระเข-้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
บา้นหนองแวง ม.1,12 ต.ยางคํา ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

523 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหัวนา ม.2,12 ต.จระเข-้ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
แผน่ดนิหมายเลข 12 อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

524 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองแปน ม.8-บา้นหัวนา ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. การดําเนนิงาน
ต.จระเข ้อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

525 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองหอย ม.6-บา้นหนองแปน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.จระเข ้อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

526 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโคกกลาง ม.7 ต.จระเข-้ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

527 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.นางิว้ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ม.5-บา้นหนองแวง ม.7 ต.ยางคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

528 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองสระ ม.4-บา้นสะอาด ม.7 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นกง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

529 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแวง ม.7,12-บา้นหนองหอย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เทพเทวัญ ม.9 ต.ยางคํา อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

530 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนหนิแห ่ม.8-บา้นโนนศลิา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.13 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

531 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนสวา่ง ม.14-แหลง่เกษตร ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
หนองหญา้ปลอ้ง ต.โนนสะอาด ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

532 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นดอนหัน ม.9-แหลง่เกษตรหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
โจด ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

533 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองไฮ ม.2-บา้นโนนจัน่ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

534 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนคณู ม.11-บา้นหนองลมุพกุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.6 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

535 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นพรสวรรค ์ม.12-บ.หนองลมุพกุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.6 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

536 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแวง ม.7-แหลง่เกษตรโสก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
นํ้าขาว ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

537 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนหนิแห ่ม.8-บา้นดอนหัน ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

538 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นดอนหัน ม.9-แหลง่เกษตรหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
หญา้ปลอ้ง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

539 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 456 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแวง ม.7 ต.โนนสะอาด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร ไปมา

540 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 70 ม. 7,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ขา้มลําหว้ยซนัเพือ่ป้องกนันํ้าทว่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชว่งบา้นโนนเขวา ม.3 ต.ดอนหัน ทางการเกษตร
บนสายทาง อบจ.ขก. บา้นโนนทนั-
บา้นหนองหญา้แพรก ต.ดนิหัน
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

541 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 3,320 ม. 5,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ขา้มลําหว้ยสะอะ เพือ่ป้องกนันํ้าทว่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
สายบา้นขามเปี้ย ม.5 ต.บา้นแฮด- ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บา้นโนนพันชาต ิม.10 ต.โคกสําราญ
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

542 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม.ยาว 22 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เพือ่ป้องกนันํ้าทว่ม ขา้มลําหว้ยใหม่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชว่งบา้นขามเปี้ย ม.5 ต.บา้นแฮด- ทางการเกษตร
บา้นหนองผักตบ ม.5 ต.โนนสมบรูณ์
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

543 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 1.80x1.80 ม. ยาว 1,200,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เพือ่ป้องกนันํ้าทว่ม ชว่งบา้นแฮด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 8 ม.จํานวน 3 ชอ่งทาง ดําเนนิโครงการ
ม.1 ต.บา้นแฮด-บา้นหว้ยมว่ง ม.5 ทางการเกษตร
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

544 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 1.80x1.80 ม. ยาว 1,200,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เพือ่ป้องกนันํ้าทว่ม ชว่งบา้นโนนทนั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 8 ม.จํานวน 3 ชอ่งทาง ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.โนนสมบรูณ-์บา้นวังหวา้ ม.8, ทางการเกษตร
11 ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด 
จ.ขอนแกน่

545 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 1.80x1.80 ม. ยาว 700,000               รอ้ยละความสําเร็จของการ
ชา่งบา้นโนนทนั ม.8 ต.โนนสมบรูณ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 8 ม.จํานวน 3 ชอ่งทาง ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นแฮด-บา้นหว้ยเตย ม.9 ทางการเกษตร
ต.ทา่พระ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

546 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นแฮด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ม.2 ต.บา้นแฮด-บา้นโนนพันชาต ิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.10 ต.โคกสําราญ อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

547 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 992 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
นํ้าทว่ม บ.เล็บเงอืก ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.โคกสําราญ- เขตอําเภอบา้นแฮด ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

548 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นหนองแซง ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ต.หนองแซง-บา้นวังหวา้ ม.8,11 ทางการเกษตร
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

549 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 54 ม.ยาว 761 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นขามป้อม ม.2- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นขอนสกั ม.6 ต.หนองแซง ทางการเกษตร
อ.บา้นแฮด-เขต อ.บา้นไผ่
จ.ขอนแกน่

550 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5  ม.ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นขอนสกั ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด-บ.หนองรแูข ้ ทางการเกษตร
ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

551 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5  ม.ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นหนองเตา่ ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด-บา้นทาง ทางการเกษตร
พาดหนองแวงโอง ต.ในเมอืง
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

552 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นหว้ยมว่ง  ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองแซง-บา้นแฮด ม.1 ทางการเกษตร
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

553 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 1.80x1.80 ม. ยาว 800,000               รอ้ยละความสําเร็จของการ
เพือ่เพิม่การระบายนํ้า ขา้มลําหว้ย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 10 ม.ชนดิ 4 ชอ่งทางนํ้า ดําเนนิโครงการ
โกทา บา้นโสกหาด ม.9 ต.วังเพิม่- ทางการเกษตร
ต.ดงลาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

554 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.เพือ่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 30 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ป้องกนันํ้าทว่ม ขา้มหว้ยสงัขยวน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นนาฝาย ม.5 ต.นาฝาย- ทางการเกษตร
ต.วังสวาบ อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

555 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.เพือ่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 30 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ป้องกนันํ้าทว่ม ขา้มรอ่งฝายป่าบวั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นทา่กระบอื ม.4 ต.ภผูามา่น- ทางการเกษตร
บา้นนาทา่ลี ่ม.4 ต.นาฝาย
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

556 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.เพือ่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 30 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ป้องกนันํ้าทว่ม ขา้มรอ่งหว้ยโปรง่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสองคอน ม.3 ต.นาฝาย- ทางการเกษตร
ตําบลวังสวาบ อ.ภผูามา่น
จ.ขอนแกน่

557 โครงการยกระดบัถนนลกูรังเพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 35,000 ม. 5,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม กัน้แนวเขตแกง่นํ้าตอ้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
และกดุพาน ต.เมอืงเกา่ ต.ดอนชา้ง ทางการเกษตร
ตําบลทา่พระ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

558 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นป่าหวายนั่ง ม.1,2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.ป่าหวายนั่ง อ.บา้นฝาง-ต.สาวะถี ทางการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

559 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 767 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นดอนหัน ม.6,11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ตําบลบา้นฝาง-บา้นสรา้งแกว้ ม.4 ทางการเกษตร
ต.โนนฆอ้ง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

560 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.เพือ่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 7 ม. ยาว 30 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ป้องกนันํ้าทว่ม ขา้มคลองชลประทาน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองออ้นอ้ย ม.7 บา้นกดุกวา้ง ทางการเกษตร
ม.8 ตําบลกดุนํ้าใส อําเภอนํ้าพอง-
ถนนมติรภาพ

561 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นนาเรยีง ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองกงุ-ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

562 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
นํ้าทว่ม บา้นคําจัน่ ม.16 ต.บวัเงนิ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

563 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
นํ้าทว่ม บา้นโสกแสง ม.11- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองกงุ-ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

564 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
นํ้าทว่ม บา้นโนนแดง ม.3 ต.บวัเงนิ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

565 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
นํ้าทว่ม บา้นนาฝายเหนือ ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บวัเงนิ อ.นํ้าพอง-ต.บา้นฝาง ทางการเกษตร
อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

566 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นเพีย้ฟาน ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บวัเงนิ-ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

567 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นคําบอน ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บวัเงนิ-ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

568 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ป้อง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 761 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กนันํ้าทว่ม บา้นคําจัน่ ม.6 ต.บวัเงนิ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

569 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นคําบง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 765 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ม. 8,9,11,13 ต.สะอาด-ถนนมติรภาพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. หรอืมพีืน้ที่ ดําเนนิโครงการ
ชว่งหนา้วัดป่าบา้นคําบง ต.สะอาด ทางการเกษตร คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 3,825
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

570 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 635 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บา้นคําแกน่คณู ม.8,12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.มว่งหวาน-ถนนนํ้าพอง-ขอนแกน่ ทางการเกษตร
ชว่งบา้นทา่เมา่ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

571 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 635 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บา้นบงึกลาง ม.7 ต.หนองกงุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
 -บา้นโนนพยอม ม.5 ต.มว่งหวาน ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

572 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 635 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บา้นวังชยั ม.1,2,6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.วังชยั-ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
ขอนแกน่

573 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 762 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นแสงจนัทร ์ม.9 ต.กดุนํ้าใส- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนมติรภาพ (หลงัวัดป่าโนนสวรรค)์ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

574 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 746 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บ.มว่งหวาน ม.1 ต.มว่งหวาน-ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนสายนํ้าพอง-อบุลรัตน์ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

575 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 762 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นเหลา่ใหญ ่ม.8 ต.บา้นขาม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนอําเภอกระนวน-อ.นํ้าพอง- ทางการเกษตร
พระธาตขุามแกน่ จ.ขอนแกน่

576 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 746 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
แบบผวิเรยีบ บา้นโคกกลาง ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.วังชยั-บา้นหัวบงึ ม.11 ต.พังทยุ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 89

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

577 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 762 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนเชอืก ม.7 ต.บา้นขาม- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นบงึเปลง่ ม.9 ต.ทา่กระเสรมิ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง  จ.ขอนแกน่

578 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 762 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองหวา้  ม.10,13 ต.ทรายมลู- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ถนนสายนํ้าพอง-พระธาตขุามแกน่ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง  จ.ขอนแกน่

579 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

580 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโคกโก ม.7 ต.แคนเหนือ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสรา้งแป้น ม.1 ต.บา้นลาน ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

581 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหว้ยซนั ม.5 ต.แคนเหนือ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสรา้งเอีย่น ม.8 ต.ป่าปอ ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

582 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหว้ยซนั ม.5 ต.แคนเหนือ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นไผ-่ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

583 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหัวหนอง ม.1 ต.หัวหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นไผ-่บา้นหนองทุม่ ม.3 ทางการเกษตร
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 90

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

584 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นโนนทอง ม.6 ต.หนิตัง้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นลาน อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

585 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแวงไร ่ม.8 ต.ในเมอืง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองรแูข ้ม.5 ต.ภเูหล็ก ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

586 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 2,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแวงไร ่ม.8 ต.ในเมอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.บา้นไผ-่ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

587 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม.ยาว 2,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแวงไร ่ม.8 ต.ในเมอืง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นภเูหล็ก ม.1 ต.ภเูหล็ก ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

588 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองคณู  ม.3 ต.แคนเหนือ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

589 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  5 ม.ยาว 1,510 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นแคนเหนือ ม.1-บา้นหว้ยซนั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บา้นไผ-่ ทางการเกษตร
ต.บา้นหัน อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

590 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ลกูรังจากบา้นหนองชมภ ูหมูท่ี ่10- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นโสกใหญ ่หมูท่ี ่5 ต.บา้นโคก ทางการเกษตร
อ.โคกโพธิไ์ชย-บ.โสกนํ้าขุน่
ต.นางาม อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

591 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ลกูรังจากบา้นหนองชมภ ูหมูท่ี ่10- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นโนนคณู หมูท่ี ่6 ต.บา้นโคก ทางการเกษตร
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

592 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1,580 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ลกูรังจากบา้นหนองหญา้รังกา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หมูท่ี ่5 ตําบลโพธิไ์ชย-บา้นซบัเจรญิ ทางการเกษตร
หมูท่ี ่10 ตําบลซบัสมบรูณ์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่

593 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000                 -รอ้ยละความสําเร็จของ
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  

594 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.เปือย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000                 -รอ้ยละความสําเร็จของ
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  

595 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.หนิลาด เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000                 -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

596 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000                 -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

597 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

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

598 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นฝาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

599 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

600 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นหนองแวง ม.7 ต.ยางคํา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
บา้นเทพเทวัญ ม.9 ต.จระเข ้ ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

601 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 375 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

602 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

603 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บ.หัวนา เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

604 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

บา้นดอนแขม ม.4 ต.ยางคํา- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม.พืน้ที่ คสล. การดําเนนิงาน
ทางหลวงชนบท  อ.หนองเรอื ทางการเกษตร ไมน่อ้ยกวา่ 3,750 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

605 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

606 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

607 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,515 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นภเูหล็กนอ้ย ม.3 ต.ภเูหล็ก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่-เขต ตําบล ทางการเกษตร 8,696 ลบ.ม.
กดุโพธิ ์อ.กดุรัง จ.มหาสารคาม

608 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,155 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

609 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,370 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นสวา่ง ม.8 ต.หนิตัง้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นกดุเชอืก ม.11 ต.บา้นลาน ทางการเกษตร 9,206 ลบ.ม.
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

610 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,385 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นเสอืเฒา่ ม.5,11 ต.ป่าปอ คมนาคมทีส่ะดวกในการสญัจร ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ-่บา้นวังยาว ม.5 ต.บา้นหัน และขนสง่ผลติผล 9,307 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

613 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,385 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหนองดู ่ม.3 ต.ป่าปอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่-ทางหลวง ทางการเกษตร 9,307 ลบ.ม.
แผน่ดนิหมายเลข 2301 อ.บา้นไผ่
จ.ขอนแกน่

614 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,510 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหนองโก ม.6 ต.ขามป้อม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่-เขตตําบล ทางการเกษตร 8,667 ลบ.ม.
หนองแวง อ.กดุรัง จ.มหาสารคาม

615 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,230 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นดนนแสนสขุ ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.หนองแปน-เขตตําบลทา่ศาลา ทางการเกษตร 8,697 ลบ.ม.
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

616 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,620 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นโจดนอ้ย ม.4 ต.พระบ-ุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
บา้นหนิกอง ม.6 ต.บา้นโตน้ ทางการเกษตร 8,908 ลบ.ม.
อ.พระยนื  จ.ขอนแกน่

617 กอ่สรา้งถนนลาดยางสายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
โนนสวรรค ์ม.7 - บา้นวังหวา้ ม.8,11 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

618 กอ่สรา้งถนนลาดยางเคฟซลีเชือ่มตอ่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งตําบลดนิดํา-ตําบลหวา้ทอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

619 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นนานคิม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ถงึโนนแดง (เชือ่มระหวา่งเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ตําบลโนนศลิากบัอบต.โนนแดง) ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

620 กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโนนแดงนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ม.2 -บา้นนานคิม ม.3 ต.โนนศลิา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

621 กอ่สรา้งถนนลาดยางสายบ.เปือยใหญ-่เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นโนนแดง(เชือ่มระหวา่ง อบต.เปือยทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ใหญ ่กบั อบต.โนนแดง) ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

622 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
CAPE SEAL จากบา้นดอน หมากพรกิ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.2 ต.แคนเหนือ ไปบา้นโนนสวรรค ์ ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
ต.หนองนํ้าใส อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

623 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

624 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 594 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นขมุปนู ม.2 ต.หนองไผล่อ้ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เชือ่มตอ่บา้นโนนตาด ต.ตะกัว่ป่า ทางการเกษตร 3,564 ตร.ม.
อ.หนองสองหอ้ง และ
เทศบาลตําบลหนองสองหอ้ง

625 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง  เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,469 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

626 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 525 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 96

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

627 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
เชือ่มระหวา่ง บา้นชวีังแคน ม.13 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.กดุเคา้ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.

628 โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ปากดาว บา้นโพนเพ็ก อ.มัญจาครีี ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.

629 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุเชือ่ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ระหวา่งตําบลสายบา้นเสาเลา้ม.9  ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.นางาม - บา้นโนนพันชาด ต.นาขา่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

630 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

631 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นคขูาด - บา้นหนองสมบรูณ ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.พล  จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.

632 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นชยัเจรญิ ม.11 เชือ่มระหวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ถนนหนา้วัดป่าชา้จนีเชือ่มเขต ทางการเกษตร 3,924 ตร.ม.
ต.เพ็กใหญ ่อ.พล จ.ขอนแกน่

633 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 654 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

634 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
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

635 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ถนนกวา้ง 6 ม. ยาว 1,900,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
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

636 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นไผน่อ้ย ม.11- บ.หนองเขือ่น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชา้ง ม.6,17 ต.โนนทอง อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

637 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง สายบา้นเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2000 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
กดุฉมิ ม.7,8 ต.โนนทนั-บ.โนนหนิแห่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.8ต.โนนสะอาด อ.หนองเรอื ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

638 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม. ยาว 650 ม 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เรยีบ สาย บ.ทา่เดือ่ ม.6 ต.ไชยสอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15  ม. ดําเนนิโครงการ
เชือ่มแหลง่ทอ่งเทีย่วเขาพระนอน ทางการเกษตร
ต.หนองไผ ่อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

639 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนสาวเอ ้ม.3 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.หนองแก ม.11 ต.นาเพยีง ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

640 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเชญิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ม.6 ต.ชมุแพ เชือ่มถนนสาย ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.คอนสาน-บา้นหนองจกิ อ.ชมุแพ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

641 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 600 ม. 1,900,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ผวิเรยีบ สายบา้นโนนโก ม.6 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสระแกว้ ม.10 ต.นาหนองทุม่ ทางการเกษตร
เชือ่มเขต อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

642 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.5 ต.ดงลาน - ต.วังเพิม่ อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

643 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.  ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บ.สนัตสิขุ ม.6 ต.หนองแดง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.ศรอีบุล ม.5 ต.บา้นใหม ่อ.สชีมพู ทางการเกษตร

644 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนสวัสดิ ์ม.7 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.ผานํ้าเทีย่ง ม.4 ต.บรบิรูณ-์ ทางการเกษตร
ต.ดงลาน อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

645 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 1300 ม. 800,000               รอ้ยละความสําเร็จของการ
แบบผวิเรยีบ สายบา้นนาอดุม ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ดงลาน - ต.วังเพิม่ อ.สชีมพู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

646 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 398 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
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

647 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  550  ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สาย บ.โนนสะอาด ม.1-บ.โนนสวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.14 ต.โนนสะอาด เชือ่มทางลาดยาง ทางการเกษตร
สาย บ.โนนศลิา-บ.หนองลมุพกุ 
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

648 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 1,200,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บ.ดอนชา้ง ม.1 ต.ดอนชา้ง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ดําเนนิโครงการ
ชนบทสาย บ.เหลา่นาด-ีบ.หนองบวั ทางการเกษตร
ดหีม ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่

649 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800  ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองโขย่ ม.19 ต.ทา่พระ-เขต ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.50 ม. ดําเนนิโครงการ
เทศบาล ต.ทา่พระ อ.เมอืง ทางการเกษตร ไปมา

650 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นเหลา่นาด ีม.11-บา้นหนองค ูม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นหวา้-เขต อ.บา้นฝางจ.ขอนแกน่ทางการเกษตร

651 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
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

652 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 610 ม. 1,900,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองแค ม.15 บา้นบะแต ้ม.5 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองโก-เชือ่มทางหลวงชนบท ทางการเกษตร
สายบา้นศรสีมบรูณ ์บา้นหว้ยเชอืก 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

653 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 590 ม. 1,600,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บ.ฝางพัฒนา ม.10 ต.บา้นฝาง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ดําเนนิโครงการ
บ.ทา่ลาด ม.5 ต.หัวนาคํา อ.กระนวน ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

654 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ขนาด 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นกดุนํ้าใส ม.1 ต.กดุนํ้าใส- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



3 - 100

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ถนนลาดยางสายคําแกน่คณู- ทางการเกษตร
อบุลรัตน ์ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

655 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 487 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายจากถนนลาดยางสายโนนอดุม - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บรษิัทฟินคิส ์- บา้นกดุนํ้าใส ม.1 ทางการเกษตร
ต.กดุนํ้าใส อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

656 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เรยีบ สาย บ.โนนเจรญิ ม.8 ต.ศรสีขุ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
สําราญ อ.อบุลรัตน-์ต.ดงเมอืงแอม ทางการเกษตร

657 โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550  ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นดงบงั ม.4 ต.ดงเมอืงแอม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรสีขุสําราญ ทางการเกษตร
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

658 โครงการซอ่มสรา้งผวิถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 510 ม. 1,100,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิจราจรแบบผวิเรยีบสายจาก บ.โตน้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื-บา้นบอ่แก ทางการเกษตร
ต.ขามป้อม อ.เมอืง จ.ขอนแกน่
(จํานวน 2 ชว่ง )

659 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,800 ม. 1,600,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ(เคพซ)ีสาย บ.หนองปิง ม.10 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เทศบาล ต.สาวะถ-ีบา้นหนองปอ ม.2 ทางการเกษตร
เทศบาล ต.บา้นคอ้  อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่

660 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 300 ม. 700,000               รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นขามป้อม ม.2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด เชือ่มเขต ทางการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

661 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

ผวิเรยีบสาย บ.มว่งหวาน ม.1 ต.มว่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หวาน ต.กดุนํ้าใส อ.นํ้าพองจ.ขอนแกน่ทางการเกษตร

662 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 949 ม. 2,100,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นคําบง ม.11 ต.สะอาดเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.ดงเมอืงแอม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

663 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 590 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นคําบง ม.9 ต.สะอาดเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ถนนมติรภาพ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

664 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บ.โนนศรสีวัสดิ ์ม.3 ต.มว่งหวานเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เขต อ.เมอืง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

665 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองนกเขยีน ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.หนองกงุเชือ่ม ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

666 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6  ม.ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เรยีบสายบา้นโคกกลาง ม.8 ต.วังชยั ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เชือ่ม ต.พังทยุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

667 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบสายบา้นวังชยั ม.6 ต.วังชยั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นนายม ม.2 ต.หนองกงุ ทางการเกษตร
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่

668 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นคําบง ม.9 ต.สะอาดเชือ่ม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.12 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

669 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองจกิ ม.7 ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่-เขต อ.คอนสาน จ.ชยัภมูิ ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

670 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นพมิานธานี บา้นหัวทุง่นคร ม.14 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นเป็ด - ถนนมลวิรรณ อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

671 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นเป็ด ม.2 ต.บา้นเป็ด-เทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ตําบลเมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

672 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายจาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 610 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
วัดป่าแกง่นํ้าตอ้น บา้นกดุกวา้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.16 ต.เมอืงเกา่ - ถนนมติรภาพ  ทางการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

673 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นหนองโจด ม.8 ต.บา้นเป็ด - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เขตเทศบาล ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

675 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้งขา้งละ 1.5 ม.ยาว 1,600,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เคพซลี สายบา้นโนนเรอืง ม.18 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 2200 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.บา้นคอ้ - ต.แดงใหญ ่อ.เมอืง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

676 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800  ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นหนองคะเน เขตเทศบาลเมอืง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชมุแพ-บา้นสขุสมบรูณ ์ม.13 ต.หนองไทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

677 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 720 ม 1,800,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นมาลา ม.3-บา้นดอนหัน ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ เชือ่ม ทางการเกษตร
เขตอําเภอคอนสาร จ.ชยัภมูิ

678 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

หนองบวั ม.5 ต.ชมุแพ-เขตเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เมอืงชมุแพ  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

679 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นมาลา ม.11 - บา้นแห ่ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ชมุแพ - เขตเทศบาลเมอืงชมุแพ ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

680 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นดอน ม.1 ต.โนนอดุม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.ชมุแพ-เขต อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ ทางการเกษตร

681 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 760 ม. 1,800,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นหนองสงิห ์ม.5 ต.ไชยสอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.ชมุแพ-บา้นหอย ต.โนนอดุม ทางการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

682 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 760 ม. 1,800,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บ.หนองผอื  ม.7 ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อจ.ขอนแกน่-ถนนลาดยางสาย ทางการเกษตร
บ.อาจสามารถ-อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ

683 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นหนองหนามแทง่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ-ต.ภหูา่น ทางการเกษตร
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

684 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบสาย บ.นอ้ยพรสวรรค ์ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ลกึ 3 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นาหนองทุม่-บ.หนองหนามแทง่ ม.8ทางการเกษตร
ต.หนองเขยีด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

685 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบสาย บ.นาคํานอ้ย ม.3-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
หนองทุม่ ม.2 ต.วังหนิลาด- ทางการเกษตร
บ.วังหกูวาง  ม.12 ต.หนองไผ ่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

686 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 450 ม. 1,200,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นวังชยั ม.6 ต.วังชยั- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นนายม ม.2 ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

687 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
โนนเมอืง ม.5 ต.โนนหัน-เขตเทศบาล ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.โนนหัน อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

688 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว550 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายทางหลวงชนบท ขก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
2012 (ชว่งที ่4)บา้นหนองตาไก ้ ทางการเกษตร
ม.5 ต.สชีมพ ู- บา้นทา่ชา้งนอ้ย ม.2 
ต.บรบิรูณ ์อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

689 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายเขา้บา้นบรบิรูณ ์ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.บรบิรูณ ์อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่- ทางการเกษตร
ต.นากอก อ.ศรบีญุเรอืงจ.หนองบวัลําภู

690 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นวังทรายขาว ม.15 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ศรสีขุ เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร
หมายเลข 228 อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่

691 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 590 ม. 1,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นหว้ยสานหนัง ม.6 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.สชีมพ-ู ต.บรบิรูณ ์อ.สชีมพ ู ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

692 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ สายบา้นโนนทอ่น ม.3 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.ดอนดู ่ อ.หนองสองหอ้ง- ทางการเกษตร
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

693 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เปลง่ ม.3 ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้งทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่-ทางหลวงแผน่ดนิหมาย ทางการเกษตร
สาย อ.หนองสองหอ้ง-อ.บา้นใหมช่ยั
พจน ์จ.บรุรีัมย ์( ชว่งที ่2 )

694 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นตะกัว่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 820 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ป่า ม.1 ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
จ.ขอนแกน่-ทางหลวงแผน่ดนิ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง-อ.บา้นใหมช่ยัพจน์
จ.บรุรีัมย์

695 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว  800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองทุม่ ม.5 ต.วังหนิ- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนิลาด ม.5 ต.สําโรง ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

696 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.  900 ม. 2,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บ.หนองกาว ม.2 ต.สําโรง-ทางหลวง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ชนบทสาย 3024 บ.หนองเม็ก - ทางการเกษตร
บา้นหนองนาด ีอ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่

697 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นดอน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ขา้วโพด ม.8 ต.หันโจด- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นสําราญนอ้ย ม.2 ต.โนนธาต ุ ทางการเกษตร
อ.หนองสองหอ้งจ.ขอนแกน่

698 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บ.ดนิดํา ม.1,7 ต.ดนิดํา-บ.พระบาท ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.2 ต.หวา้ทอง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

699 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม ถนนกวา้ง 6 ม. ยาว 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บา้นโพนเพ็ก  ม.7 ต.ภเูวยีง- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ 550 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นหว้ยชนั ม.7 ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

จ.ขอนแกน่

700 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บ.หนองกงุธนสาร ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.หนองกงุธนสาร -บ.โป่งแดง ม.10 ทางการเกษตร
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

701 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เรยีบจากทางหลวงชนบท สายดอนหนัทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
โคกสงู-บา้นทา่เสีย้ว ม.2 ทางการเกษตร
(ขา้งโรงเรยีนสงเปือย) ต.สงเปือย 
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

702 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 575 ม. 1,200,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
หลวงชนบท 4021-บ.หนองโพน ม.4 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.กดุขอนแกน่  อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

703 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
หลวงชนบท4021-บา้นกดุขอนแกน่ ม. ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

704 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จาก เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม. ยาว 650  ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นเรอื  ม.9 ต.บา้นเรอื -บา้นหนองทุม่ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.2 ต.ดนิดํา  อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

705 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 550 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
จากทางหลวงชนบทโนนศลิาพัทยา 2 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองกงุเซนิ ม.8 ต.หนองกงุเซนิ ทางการเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

706 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1,480 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บ.โนนพัฒนา ม.3-บา้นหนอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
กระเดา ม.4-แหลง่ทอ่งเทีย่วพัทยา 2 ทางการเกษตร
ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

707 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
ผวิเรยีบ บา้นโคกหนองขาม ม.2- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองดู ่ม.12 ต.ในเมอืง-แหลง่ ทางการเกษตร
ทอ่งเทีย่วอทุยานแหง่ชาตภิเูวยีง
(ถํ้าเกิง้) อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่

708 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 950 ม. 2,200,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
หลวงชนบทภเูวยีงหนองแก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บ.บุง่แสง ม.7(ขา้ง อบต.นาชมุแสง) ทางการเกษตร
อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

709 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว  800  ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
หนองกงุธนสาร-บา้นพระบาทโนนคณู ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.8 ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

710 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากทาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
หลวงชนบทภเูวยีงหนองแก- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองลมุพกุ ม.8 ต.นาชมุแสง ทางการเกษตร ไปมา
อ.ภเูวยีง  จ.ขอนแกน่

711 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  550 ม. 1,700,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
เรยีบจากบ.โคกพัฒนา ม.2 ต.ภเูวยีง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
 -บา้นใหมส่ขุสนัต ์ม.8 ต.บา้นเรอื ทางการเกษตร ไปมา

712 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง  6 ม.ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นคขูาด ม.2 ต.โคกสงา่ อ.พล- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นกดุร ูม.4 ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย ทางการเกษตร ไปมา
จ.ขอนแกน่

713 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 640 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นชาด ม.1 ต.เมอืงพล - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

หนองบวั ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

714 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นหนองเวา้ ม.4 ต.โจดหนองแก ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.พล -เขต ต.วังหนิอ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่

715 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
สายบา้นหาด ม.10 ต.บา้นเม็ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
เชือ่มทางหลวงหมายเลข 2187 ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

716 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นยางคํา ม.1,2,13,14 ต.ยางคํา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
อ.หนองเรอื - บา้นโนนฆอ้ง ม.2,10 ทางการเกษตร
ต.โนนฆอ้ง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่

717 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 500 ม. 1,400,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
จากทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 12- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
บา้นหนองหอย ม.6 ต.จระเข ้ ทางการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

718 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ภายใน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว  650 ม. 1,500,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
โรงเรยีนพวูัดวทิยาคม บา้นโคกสวา่ง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ดําเนนิโครงการ
ม.10 ต.โคกสงู อ.อบุลรัตน ์ ทางการเกษตร
จ.ขอนแกน่   

719 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นแกง่ศลิา ม.9 ต.เขือ่นอบุลรัตน ์ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
เชือ่มถนนสายอบุลรัตน-์หนองเรอื ทางการเกษตร
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

720 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,700,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
บา้นดง ม.3 ต.บา้นดง-บา้นเลา้ ม.8 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ต.นาคํา อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

721 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6  ม. ยาว 550 ม. 1,700,000             รอ้ยละความสําเร็จของการ
หว้ยยาง ม.8 ต.ทุง่โป่ง เชือ่มถนนลาด ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.15 ม. ดําเนนิโครงการ
ยางสาย2109 อ.อบุลรัตนจ์.ขอนแกน่ ทางการเกษตร

722 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.วังทอง  ม.2 -บา้นหนองคลอง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ม.4 ต.วังหนิ  อ.หนองสองหอ้ง ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
เชือ่ม ต.สําโรง อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่

723 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,900,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นชยัประเสรฐิ ม.7 ต.เกา่งิว้ - บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เพ็กใหญ ่ต.เพ็กใหญ ่อ.พล ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.

724 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,900,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นสรา้งเอีย่น-บา้นป่าปอ ต.ป่าปอ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
และต.บา้นลาน อ.บา้นไผจ่.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.

725 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบผวิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
เรยีบ สายบา้นหลบุคา ม.7 ต.โนนศลิา-ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เทศบาลตําบลโนนศลิา อ.โนนศลิา ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.
จ.ขอนแกน่

726 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางเพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 216 ม. 1,700,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สาย ขก 3094 บา้นผอื -บา้นหนองหัว ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน

ทางการเกษตร 1,080 ตร.ม.

727 โครงการกอ่สรา้งสะพาน คสล.ขา้ม เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม.ยาว 2,800 ม. 1,800,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
ลําหว้ยอุย้ถนนสายบา้นขามป้อม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ต.ขามป้อม-บา้นหนองแวง ทางการเกษตร 1,708 ลบ.ม.
ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

728 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
บา้นป่าหมอ้-ทางแยก บา้นแกน่ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
ประดู ่(2) ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

729 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 570 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายพระยนื บา้นหนองค ูต.พระยนื ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ทีล่าดยางไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
อ.พระยนื  จ.ขอนแกน่ ทางการเกษตร 4,560 ตร.ม.

730 โครงการกอ่สรา้งเคลอืบแอสฟัลท็ตกิ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000             -รอ้ยละความสําเร็จของ
คอนกรตีถนนสายบา้นแฮด ม.2 - ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ พืน้ที ่คสล.ไมน่อ้ยกวา่ การดําเนนิงาน
เขตตดิตอ่บา้นดง ทต.โคกสําราญ ทางการเกษตร 990 ตร.ม.

731 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 4,200 ม. 2,000,000                 -รอ้ยละความสําเร็จของ
สายบา้นหลบุคา ม.6 ต.กดุเคา้ ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
อ.มัญจาครี-ีต.นาแพง ทางการเกษตร
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ 

732 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรัง เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000                 -รอ้ยละความสําเร็จของ
บ.หนองหญา้ขา้วนก ม.10 ต.กดุเคา้- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ หนา 0.20 ม. การดําเนนิงาน
บา้นขามป้อม ม.1 ต.นาขา่ ทางการเกษตร
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

325,004,000 447,975,000 401,500,000         รวม   732  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.2  พฒันาเพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก และปลอดภยั

หน่วยงาน
2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการกอ่สรา้งอาคารหอ้งนํ้า เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและความ กอ่สรา้งอาคารหอ้งนํ้า 1,750,000 -               -              รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ

ภายในสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร พงึพอใจของผูโ้ดยสาร ภายในสถานีขนสง่ผูโ้ดย ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

จงัหวัดขอนแกน่ แหง่ที ่3 สาร แหง่ที ่3 ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

2 โครงการกอ่สรา้งอาคารโรงอาหาร เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและความ กอ่สรา้งอาคารโรงอาหาร 1,990,000 -               -              รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองชา่ง

ภายในสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร พงึพอใจของผูโ้ดยสาร ภายในสถานีขนสง่ผูโ้ดย ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี

จงัหวัดขอนแกน่ แหง่ที ่3 สาร แหง่ที ่3 ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

3 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความ จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตั ิ 600,000    600,000     600,000    รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มอบรม กองกจิการ

ขบัขีป่ลอดภัยเสรมิสรา้งวนิัยจราจร เขา้ใจเกีย่วกบัวนิัยจราจร และ การภายในสถานีขนสง่ ขนสง่

สามารถขบัขีอ่ยา่งปลอดภัย ผูโ้ดยสาร ทัง้ 3 สถานี

4 โครงการจดัระบบจราจรภายใน เพือ่ตดิตัง้และซอ่มแซม สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 200,000    200,000     200,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร เครือ่งหมาย สญัญาณจราจร สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

ป้ายเตอืน และสญัลกัษณบ์นพืน้ ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%
ผวิจราจรภายในสถานีขนสง่ฯ

5 โครงการกอ่สรา้งแทน่พระภมู ิ เพือ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวทางจติใจของ สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร 185,000    -               -              รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
พรอ้มตัง้ศาลพระภมูิ ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารภายใน แหง่ที ่3 ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

สถานีขนสง่แหง่ที ่3 ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

6 โครงการสมัมนาการมสีว่นรว่มใน เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผู ้ จดักจิกรรมอบรม และ 150,000    150,000     150,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ

การพัฒนาสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ประกอบการ และประชาชนในการ ประชมุเชงิปฏบิตักิารภาย ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

บรหิารจดัการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ในสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

ทัง้ 3 สถานี

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.2  พฒันาเพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก และปลอดภยั

หน่วยงาน
2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบเป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

7 โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพการ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการ พัฒนาประสทิธภิาพ 250,000    250,000     250,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารสถานี ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร บคุลากรใหบ้รกิารของ ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่
ขนสง่ผูโ้ดยสาร สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

ทัง้  3 สถานี

8 โครงการเสรมิสรา้งมาตรการ เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภัยภายใน จดัหาวัสด ุอปุกรณ ์และ 150,000    150,000     150,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
ความปลอดภัยภายในสถานี สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารใหก้บัประชาชนตดิตัง้เครือ่งหมายและ ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่
ขนสง่ผูโ้ดยสาร ผูใ้ชบ้รกิาร สญัญาณจราจร อืน่ ๆ ใน ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร
ทัง้ 3 สถานี

9 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมทอ่ เพือ่ป้องกนันํ้าทว่มขงัภายในสถานี สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 100,000 100,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
ระบายนํ้าภายสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ขนสง่ผูโ้ดยสาร ทัง้ 3 สถานี สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

10 โครงการปรับปรงุชอ่งจอดรถรับ- เพือ่จดัระเบยีบการจอดรถภายใน สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 100,000 -           รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
สง่ผูโ้ดยสารสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ทัง้ 3 สถานี สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

11 โครงการปรับปรงุภมูทิศัน ์สถานี เพือ่ปรับปรงุภมูทิศันภ์ายในบรเิวณ สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 100,000 100,000    รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
ขนสง่ผูโ้ดยสาร สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารใหม้คีวามเป็น สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่

ระเบยีบเรยีบรอ้ย ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

12 โครงการกอ่สรา้งอาคารจอดรถ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับความสะดวก สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 329,000     -              รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
จกัรยานยนตภ์ายในสถานีขนสง่ มคีวามปลอดภัยในทรัพยส์นิ สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่
ผูโ้ดยสารจงัหวัดขอนแกน่ แหง่ที ่3 ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

13 โครงการกอ่สรา้งอาคารจอดรถ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับความสะดวก สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 2,536,000   -              รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
ยนตภ์ายในสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร มคีวามปลอดภัยในทรัพยส์นิ สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่
จงัหวัดขอนแกน่ แหง่ที ่3 ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

14 โครงการขยายถนน Asphaltic เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับความสะดวก สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้ 3 3,500,000   -              รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ กองกจิการ
concrete หนา้สถานีขนสง่ผูโ้ดย สถานี ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสถานี ขนสง่
สารจงัหวัดขอนแกน่ แหง่ที ่3 ขนสง่ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 85%

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.2  พฒันาเพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถการใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก และปลอดภยั

หน่วยงาน
2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบเป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า

5,275,000 8,015,000   1,550,000 รวม  14  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบและเครอืขา่ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมอืงและชุมชน 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการถางป่าและตดัวัชพชื เพือ่ปรับสภาพสองขา้งทาง -จัดการกบัสิง่บดบัง 420,000      420,000     420,000         จํานวนพืน้ทีท่ีด่ําเนนิการ
สองขา้งทางถนนลาดยาง ถนนในความรับผดิชอบใหม้ี ทัศนวสิยัถนนสองขา้งทาง

ภมูทิัศนท์ีเ่หมาะสมในการใชถ้นน ในความดแูลรับผดิชอบ
ของ อบจ.ขอนแกน่ พืน้ที่
ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
200,000 ตร.ม.

2 โครงการป้องกนัและบรรเทา  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแก่ -จัดอบรมอาสาสมัคร 2,800,000   2,800,000  2,800,000       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 รอ้ยละของความพงึพอใจ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ความเดอืดรอ้นแกร่าษฎรที่ แกช่มุชนทีป่ระสบอทุกภัย ของผูร้ับบรกิาร

ประสบอทุกภัย ใน 26 อําเภอ

2.5 พัฒนาบอ่บาดาล  -เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทา -ซอ่มแซมและพัฒนา รอ้ยละของความพงึพอใจ
ความเดอืดรอ้นของราษฎรที่ บอ่บาดาลในความ ของผูร้ับบรกิาร
ประสบปัญหาภัยแลง้ไดม้นีํ้าใช ้ รับผดิชอบ จํานวนไม่
เพือ่การอปุโภคบรโิภคอยา่ง นอ้ยกวา่ 150 บอ่
เพยีงพอ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



3 - 111

ยุทธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบและเครอืขา่ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมอืงและชุมชน 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ 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 โครงการขึน้ทะเบยีนทางหลวง  เพือ่ขึน้ทะเบยีนทางหลวง -จัดทําป้ายบอกเสน้ทาง 1,000,000   1,000,000  1,000,000       จํานวนถนนทีไ่ดร้ับถา่ยโอน
ชนบททีไ่ดร้ับการถา่ยโอนภารกจิ ทีไ่ดร้ับการถา่ยโอนใหอ้ยูใ่น จํานวน 60 เสน้ทาง ๆ ละ
บํารงุรักษาจากแผนและขัน้ตอน ความรับผดิชอบดแูลของ 2 ป้าย
กระจายอํานาจ อบจ.ขอนแกน่ -จัดทําคา่หลักกโิลเมตร

จํานวน 100 หลัก

5 โครงการคนรุน่ใหมรู่ท้ัน เพือ่เตรยีมบคุลากรและหน่วย -อบรมเชงิปฏบิัตกิารให ้        360,000       360,000            360,000 เยาวชนและประชาชนใน
สาธารณภัย งานองคก์รใหม้คีวามพรอ้มใน ความรูด้า้นสาธารณภัย จังหวัดขอนแกน่มคีวามรูด้า้น

การระดมสรรพกําลังทางการ -จัดทําบอรด์ประชา การป้องกนัและบรรเทา
แพทย ์และการสาธารณสขุ สมัพันธ์ สาธารณภัย
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้ง -จัดพมิพแ์ผน่พับประชา
การในสภาวะเกดิภัย สมัพันธ์

6 โครงการซอ่มปรับปรงุสภาพเรอื  เพือ่ซอ่มปรับปรงุสภาพเรอื - เรอืพอลทลู 240,000      -จํานวนแหลง่นํ้าทีไ่ดร้ับ
พอลทลู พอลทลูทีใ่ชบ้รรทกุรถขดุ การขดุลอก

ตนีเป็ดในงานขดุลอกแหลง่นํ้า
และกําจัดวัชพชื

6,620,000   6,380,000  6,380,000       รวม  6  โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการกอ่สรา้งระบบประปา เพือ่ใหร้าษฎรมนีํ้าใชเ้พือ่การ -กอ่สรา้งระบบประปาผวิดนิ 3,161,000   -ราษฎรในหมูบ่า้นมนีํ้าที่
หมูบ่า้นบา้นหนองบัวคํามลู อปุโภคบรโิภคอยา่งเพยีงพอ ขนาด 290 ครัวเรอืน สะอาด เพือ่การอปุโภค
ม.4 ต.คคูํา อ.ซาํสงู  บรโิภค
จ.ขอนแกน่

2 โครงการปรับปรงุระบบ เพือ่ใหน้ักเรยีนมนีํ้าใชใ้นการ -ระบบนํ้าประปา นํ้าดืม่ 50,000        50,000       50,000       -รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ี
สาธารณูปโภค โรงเรยีน อปุโภค บรโิภค ไฟฟ้าของโรงเรยีนใชง้าน ความพงึพอใจการรับบรกิาร
โนนโพธิศ์รวีทิยาคาร ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในระดบัดมีาก

3 โครงการปรับปรงุระบบ -เพือ่สง่เสรมิสขุภาพอนามัย -ตดิตัง้ระบบการผลติระบบ 480,000      -ราษฎรในหมูบ่า้นมนีํ้า
ประปาผวิดนิ บา้นเมย ม.8 และความปลอดภัยของผูเ้รยีน นํ้าประปา ทีส่ะอาด เพือ่การอปุโภค
ต.หนองสองหอ้ง -เพือ่ฝึกอาชพีเสรมิและรายไดแ้ก่ บรโิภค
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ สถานศกึษา

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

4,101,000   50,000       50,000       รวม  4  โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่3  การพฒันาเมอืงและชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่3.5 สง่เสรมิการพฒันาเมอืงและชุมชนสูเ่มอืงนเิวศน ์(Eco City)

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการขอนแกน่ทศวรรษหนา้ 1.เพือ่การปฏบิัตติามปฏญิญา -จัดสมัมนาเผยแพรค่วาม 500,000     500,000     500,000        จํานวนผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
พัฒนาสูเ่มอืงนเิวศน ์(Eco City) ขอนแกน่วา่ดว้ยการลดสภาวะ รูด้า้นเมอืงนเิวศน ์โดยมี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85

โลกรอ้น พ.ศ.2552 กลุม่เป้าหมายไดแ้ก ่อปท.
2.เพือ่เผยแพรค่วามรู ้ความ สถาบันการศกึษา หน่วย
เขา้ใจแกป่ระชาชนในการ งานราชการ เอกชน และ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่ป็น ประชาชนในจังหวัด
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ขอนแกน่
3.เพือ่สนับสนุนใหภ้าคสีว่น
ตา่ง ๆ ในจังหวัดขอนแกน่ 
นําแนวทางการสรา้งเมอืง
นเิวศนไ์ปดําเนนิการอยา่ง
จรงิจัง

2 โครงการสมัมนาการใชบ้ังคบักฎ 1.เพือ่เป็นการเผยแพรป่ระชา -จัดสมัมนาการใชบ้ังคบั 300,000     -                  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

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

2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการ ขอนแกน่ โดยมกีลุม่เป้า
พัฒนาเมอืงใหเ้ป็นไปตามผัง หมายไดแ้กผู่บ้รหิาร อปท.
เมอืงรวมจังหวัดขอนแกน่ ในเขตจังหวัดขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่4.1 สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันา การทอ่งเทีย่วและบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวัดขอนแกน่
1.1 จดัสรา้งศนูยเ์รยีนรูแ้ละบรกิาร  -เพือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูแหลง่ -จดัสรา้งศนูยเ์รยีนรู ้ 1,300,000  1,300,000  1,300,000     มอีาคารและสถานทีเ่พือ่
ชมุชนในแหลง่ทอ่งเทีย่วผสาน ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ บรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว นําเสนอขอ้มลูแหลง่ทอ่ง
ไปกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ  -เพือ่เป็นศนูยก์ลางเผยแพร่ -เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม เทีย่วในพืน้ที่
พอเพยีง ความรูด้า้นการทอ่งเทีย่ว ของชมุชนในการนําเสนอ

 -เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของ ขอ้มลูดา้นการทอ่งเทีย่ว
ชมุชนในการนําเสนอขอ้มลู
ขา่วสารดา้นการทอ่งเทีย่วใน
พืน้ทีข่องตนเองผสานกบัหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1.2 กอ่สรา้ง และปรับปรงุแหลง่  -จดัสรา้งอาคารอัฒจนัทรจ์ดั -พัฒนา ฟื้นฟ ูและจดัสิง่ 6,850,000  6,850,000  6,850,000     มอีาคาร สถานที ่เพือ่
ทอ่งเทีย่วหมูบ่า้นงจูงอางแหง่ แสดงกจิกรรมสง่เสรมิการ อํานวยความสะดวกใน รองรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่
ประเทศไทย บา้นโคกสงา่ ทอ่งเทีย่ว แหลง่ทอ่งเทีย่วหมูบ่า้นงู ขึน้รอ้ยละ 60
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่  -จดัภมูทิศันร์อบบรเิวณ จงอาง แหง่ประเทศไทย

เพิม่ขึน้ 80%

1.3 เสรมิสรา้งความรูด้า้นการพัฒนา 1.เพือ่พัฒนาดา้นมาตรฐานการ -บคุลากรดา้นการ 200,000      200,000    200,000        แฟลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน
มาตรฐานบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว บรกิารนักทอ่งเทีย่ว โดย ทอ่งเทีย่วไดร้ับความรูจ้าก ไดร้ับการปรับปรงุใหอ้ยู่
สําหรับแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยชมุชน บคุลากรในชมุชน การศกึษานํามาใชพ้ัฒนา ในเกณฑม์าตรฐานระดบั

2.เพือ่ยกระดบัการใหบ้รกิาร ใหม้มีาตรฐาน จํานวน สากล รอ้ยละ 80
นักทอ่งเทีย่วใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ 150 คน
มาตรฐานระดบัสากล

1.4 โครงการพัฒนา ปรับปรงุ  -ปรับปรงุสะพานทางเดนิ -ทางเดนิมคีวามปลอดภัย 500,000      500,000    500,000        -แหลง่ทอ่งเทีย่วมคีวาม
แหลง่ทอ่งเทีย่วสวนเตา่ บา้นกอก ในสวนเตา่สําหรับนักทอ่งเทีย่ว แกน่ักทอ่งเทีย่ว และ ปลอดภัยแกน่ักทอ่งเทีย่ว
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่ว เพิม่ขึน้ 80%

ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 80%

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
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1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการ  -เพือ่สนับสนุนงานประเพณี -สง่เสรมิและสนับสนุนงาน 2,050,000  2,050,000  2,050,000     - จดักจิกรรมสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวัดขอนแกน่ (ตอ่) และงานเทศกาลตา่ง ๆ ประเพณีทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ ทอ่งเทีย่วรว่มกบัชมุชน
1.5 การสง่เสรมิงานประเพณี  -ประเพณีไหวเ้จา้คณุปู่  รดนํ้า การทอ่งเทีย่ว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
และงานเทศกาลตา่ง ๆ เตา่ ณ แหลง่ทอ่งเทีย่วหมูบ่า้น -จดักจิกรรมสง่เสรมิการ เพิม่ขึน้ 60%

เตา่ บา้นกอก อ.มัญจาครีี ทอ่งเทีย่วรว่มกบัชมุชน
จ.ขอนแกน่ หน่วยงานภาครัฐ และ
 -ประเพณีวันงจูงอางแหง่ เอกชน
ประเทศไทย บา้นโคกสงา่
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง
จ.ขอนแกน่
 -เทศกาลงานสง่เสรมิการทอ่ง
เทีย่วรว่มกบัหน่วยงานตา่ง ๆ

1.6 โครงการจดัทําป้ายประชา  -เพือ่จดัทําป้ายขนาดใหญ่ -จดัทําป้ายขอ้มลูตดิตัง้ 200,000      500,000    500,000        -แหลง่ทอ่งเทีย่วมปี้าย
สมัพันธข์อ้มลูประจําแหง่ทอ่งเทีย่ว และรวบรวมขอ้มลูทีส่ําคญั ในพืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว ขนาดใหญแ่นะนําขอ้มลู
จงัหวัดขอนแกน่ แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่ว 80% ภายในแหลง่ทอ่งเทีย่ว

 -ประชาสมัพันธแ์หลง่ เพิม่ขึน้ 60%
ทอ่งเทีย่วเชงิรกุ

2 โครงการสนับสนุน สํารวจและ  -เพือ่พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว -พัฒนา ฟื้นฟแูหลง่ 3,700,000  3,700,000  3,700,000     จํานวนแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ในจงัหวัดใหม้ศีกัยภาพดา้นการ ทอ่งเทีย่วเดมิ ไมน่อ้ยกวา่ เพิม่ขึน้

ทอ่งเทีย่ว 2 แหง่
 -เพือ่พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว -พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ําคญั ใหม ่ไมน่อ้ยกวา่ 1 แหง่
ของจงัหวัด

3 โครงการจดังานขอนแกน่ไบคว์คี 1.เพือ่สรา้งภาพลกัษณท์ีด่แีก่ -ผูร้ักการขบัขีม่อเตอรไ์ซด์        200,000 จํานวนผูร้ว่มกจิกรรม
ครัง้ที ่5 ผูร้ักการทอ่งเทีย่ว ใหญจ่ากทัว่ประเทศ จํานวน
(อดุหนุนสมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่ว 2.เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิภายใน 2,000 คน ขบัขีร่ถอยา่ง
จงัหวัดขอนแกน่) จงัหวัด ปลอดภัยและเผยแพร่

3.เพือ่รณรงคก์ารขบัขีร่ถอยา่ง แหลง่ทอ่งเทีย่วในจงัหวัด
ปลอดภัย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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4 โครงการจดัอบรมภาษาตา่งประเทศ 1.เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ -อบรมภาษาอังกฤษให ้ 100,000      จํานวนผูผ้า่นการอบรมที่
(อดุหนุนสมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่ว ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการ กบัผูป้ระกอบการ บคุลากร นําความรูท้ีไ่ดร้ับไปใช ้
จงัหวัดขอนแกน่) ทอ่งเทีย่ว ดา้นการทอ่งเทีย่ว และผู ้

2.เพือ่อํานวยความสะดวกใหก้บั สนใจ 3 รุน่ ๆ ละ 2 วัน
นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มา 40 คนตอ่รุน่
ในจงัหวัดขอนแกน่
3.เพือ่พัฒนาธรุกจิการบรกิาร
และการทอ่งเทีย่ว

5 โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 1.เพือ่อํานวยความสะดวก -จดัทําแผนทีแ่ผน่พับ        200,000 จํานวนแผนทีแ่ผน่พับ
ดา้นการทอ่งเทีย่วจงัหวัดขอนแกน่ นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มา จงัหวัดขอนแกน่ใหบ้รกิาร
(อดุหนุนสมาคมธรุกจิการทอ่งเทีย่ว ทอ่งเทีย่วในจงัหวัดขอนแกน่ ขอ้มลูแกน่ักทอ่งเทีย่วทัง้
จงัหวัดขอนแกน่) 2.เพือ่ประชาสมัพันธใ์หน้ัก ชาวไทยและชาวตา่งชาติ
 ทอ่งเทยีวไดรู้จ้กัแหลง่ จํานวน 100,000 ฉบบั

ในจงัหวัดขอนแกน่มากยิง่ขึน้
3.เพือ่ประชาสมัพันธใ์หน้ัก
ทอ่งเทีย่วไดรู้จ้กัรา้นคา้ รา้น
อาหาร โรงแรม และบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วใน

6 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 ปรับภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว 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
- งานจดัสวนหยอ่ม ปลกูตน้ไม ้
และปรับปรงุภมูทิศัน์
- กอ่สรา้งอาคารป้อมยาม
ขนาด 4.00 X 6.00 เมตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่4.1 สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันา การทอ่งเทีย่วและบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
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7 โครงการปรับปรงุภมูทิศันแ์ละ  -เพือ่พัฒนาแกง่นํ้าตอ้นใหเ้ป็น -เกรดปรับแตง่สภาพพืน้ที่ 5,000,000  8,000,000     -มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
กอ่สรา้งจดุชมววิแกง่นํ้าตอ้น แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ - ปรับปรงุภมูทิศันพ์รอ้ม ธรรมชาตเิพิม่ขึน้
(Numton View Point) ของจงัหวัดขอนแกน่ ปลกูตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั

- กอ่สรา้งประตมิากรรม
สญัลกัษณะของแกง่นํ้าตอ้น
- กอ่สรา้งศนูยข์อ้มลูการ
ทอ่งเทีย่วแมน่ํ้าชี

8 โครงการอสีานซาฟารี  -เพือ่พัฒนาแกง่นํ้าตอ้นให ้ -เกรดปรับแตง่สภาพพืน้ที่ 9,000,000  12,000,000    -มแีหลง่ทอ่งเทีย่วของ
(แกง่นํ้าตอ้น) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดา้น - ปรับปรงุภมูทิศันพ์รอ้ม จงัหวัดเพิม่ขึน้

การศกึษาพันธุส์ตัวพ์ิน้บา้น ปลกูไมด้อกไมป้ระดบั
และวถิชีวีติทอ้งถิน่ -กอ่สรา้งอาคารศนูย์

อํานวยการอสีานซาฟาร ี
พรอ้มจดันทิรรศการถาวร
เกีย่วกบัสตัวพ์ืน้บา้นและ
วถิชีวีติชาวอสีาน
-กอ่สรา้งลานแสดงและ
อัฒจนัทรก์ารแสดงของ
สตัวพ์ืน้บา้น
-กอ่สรา้งเรอืนรับรองนัก
ทอ่งเทีย่วแบบพืน้ถิน่อสีาน
-กอ่สรา้งซุม้ประตทูางเขา้
- กอ่สรา้งศาลาพักผอ่น
- ขดบอ่เลีย้งปลาพืน้บา้น
อสีาน
- จดัทําสวนสมนุไพรพืน้บา้น
- กอ่สรา้งหอ้งสขุา

9 โครงการ 1 ตําบล 1 แหลง่ทอ่งเทีย่ว 1.เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว -จดักจิกรรมทอ่งเทีย่ว 300,000    300,000        -มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
ของแตล่ะตําบลใหเ้ป็นทีรู่จ้กั เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ ธรรมชาตเิพิม่ขึน้
2.เพือ่ใหป้ระชาชนหวงแหน แหลง่ทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นที่
และไมท่ําลายทรัพยากร รูจ้กั
ธรรมชาติ

15,300,000 31,900,000 37,900,000    รวม  9   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

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 
ขอนแกน่ อําเภอ ๆ ละ 1 หมูบ่า้น
3.เพือ่สรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้น

 เศรษฐกจิพอเพยีงในจังหวัด

2 โครงการสง่เสรมิการประกอบ เพือ่สง่เสรมิเกษตรกรในการ - ขดุบอ่นํ้าประจําไรน่า    63,678,000      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 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.         980,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลกูรัง บา้นหนองแวง ม.12 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
ต.ทา่พระ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ - ทางการเกษตร 1,040 ลบ.ม.
แหลง่เกษตรอําเภอโกสมุพสิยั
จ.มหาสารคาม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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4 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 900 ม.         358,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลกูรัง แหลง่เกษตรตําบลดอนหัน ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
ถงึทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ทางการเกษตร 468 ลบ.ม.
208 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

5 โครงการกอ่สรา้งระบบกระจายนํ้า เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ เจาะบอ่บาดาลขนาดเสน้         540,000 -จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
แบบทอ่เพือ่การเกษตร บา้น การเกษตรอยา่งเพยีงพอ ผา่ศนูยก์ลาง 6 นิว้ พรอ้ม ประโยชน์
โนนชาต ิม.5 ต.นาหนองทุม่ วางทอ่เสน้ผา่ศนูยก์ลาง
อ.ชมุแพ-อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 3 นิว้ ยาว 710 ม. พรอ้ม

จุดจ่ายนํ้า 8 จุด

6 โครงการกอ่สรา้งระบบกระจายนํ้า เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ เจาะบอ่บาดาลขนาดเสน้         540,000 -จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
แบบทอ่เพือ่การเกษตร บา้น การเกษตรอยา่งเพยีงพอ ผา่ศนูยก์ลาง 6 นิว้ พรอ้ม ประโยชน์
หนองหวา้ ม.7 ต.หนองเขยีด - วางทอ่เสน้ผา่ศนูยก์ลาง
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 3 นิว้ ยาว 710 ม. พรอ้ม

จุดจ่ายนํ้า 8 จุด

7 โครงการวางทอ่สง่นํ้าเพือ่ เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่การเก -ขนาดทอ่เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 700,000      -จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
การเกษตร บา้นป่าแดง อยา่งเพยีงพอ 8 นิว้ ยาว 700 ม. ประโยชน์
ม.6 ต.บา้นไผ-่ต.เมอืงเพยี 
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

8 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม.      1,300,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นโคกสงู ม.4 ต.นางาม ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
ถงึทางหลวงสายนางาม- ทางการเกษตร 2,268 ลบ.ม.
หนองสองหอ้ง อ.มัญจาครี ี
จ.ขอนแกน่

9 โครงการขยายทอ่สง่นํ้าดว้ย เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ ตดิตัง้จุดจ่ายนํ้า 2 จุด      1,000,000 -จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับ
ระบบไฟฟ้าสูแ่หลง่เกษตร การเกษตรอยา่งเพยีงพอ พรอ้มประตนูํ้า ขนาด 6 ประโยชน์
บา้นสะอาด ม.4,5 ต.กดุธาตุ นิว้ จํานวน 3 จุด
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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10 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.      1,700,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นกดุขอนแกน่ ม.9 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถม 15,120 ไดร้ับประโยชน์
ต.คําแคน-ทางหลวงชนบทสาย ทางการเกษตร ลบ.ม.
ขามป้อม-คําแคน อ.มัญจาครี ี
จ.ขอนแกน่

11 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,400 ม.      1,600,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นหนองขามพัฒนา ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถม 14,688 ไดร้ับประโยชน์
ม.13 ต.คําแคน-บา้นเหลา่ใหญ่ ทางการเกษตร ลบ.ม.
ม.9 ต.นาขา่ อ.มัญจาครีี
จ.ขอนแกน่

12 โครงการกอ่สรา้งถนนสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.      1,200,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นป่าดู ่ม.8 ต.คําแคน- ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถม 11,160 ไดร้ับประโยชน์
ทางหลวงชนบทสายหนองขาม- ทางการเกษตร ลบ.ม.
หว้ยแลง้ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

13 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.      2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นหนองแซง ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถม 27,055 ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด ทางการเกษตร ลบ.ม.
จ.ขอนกน่-บา้นวังกงุ อ.โกสมุพสิยั
จ.มหาสารคาม

14 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.         800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นโนนทัน ม.8-บา้น ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถม 11,200 ไดร้ับประโยชน์
หนองเม็ก ต.โนนสมบรูณ์ ทางการเกษตร ลบ.ม.
อ.บา้นแฮด-ต.ทา่พระ อ.เมอืง
จ.ขอนแกน่

15 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิสูแ่หลง่ เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 3,600 ม.      1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เกษตร บา้นหนองสองหอ้ง ม.1 ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรดนิถม 12,600 ไดร้ับประโยชน์
ต.นางาม-บา้นหว้ยแลง้ ม.7 ทางการเกษตร ลบ.ม.
ต.คําแคน อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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16 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนน เพือ่ใหร้าษฎรมกีารคมนาคม กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม.         500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลกูรัง บา้นยางคํา ม.14-เสน้ทาง ทีส่ะดวกและขนสง่ผลผลติ ปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ยกวา่ ไดร้ับประโยชน์
ลําหว้ยยาง เขา้สูแ่หลง่เกษตร ทางการเกษตร 967 ลบ.ม.
ต.ยางคํา-ต.บา้นเม็ง อ.หนองเรอื
จ.ขอนแกน่

17 โครงการบรหิารจัดการนํ้าเพือ่ เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีํ้าใชเ้พือ่ เกษตรในเขตอําเภอ      1,400,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
การเกษตาแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การเกษตรอยา่งเพยีงพอ เขาสวนกวาง ไดร้ับประโยชน์
อําเภอเขาสวนกวาง

18 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง 1.เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตหิมูบ่า้น -จัดการประกวดหมูบ่า้น 200,000 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

19 โครงการสง่เสรมิอาชพีกลุม่ 1.เพือ่สง่เสรมิการรวมกลุม่ -อบรมใหค้วามรูด้า้นอาชพี 200,000 จํานวนเกษตรกรทีเ่ขา้รับ
เกษตรกร เกษตรกรใหม้ศีกัยภาพในการ แกก่ลุม่เกษตรกร ไมน่อ้ย การอบรม
(อดุหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ บรหิารจัดการดา้นการเกษตร กวา่ 100 ราย
แวงใหญ)่ 2.เพือ่สนับสนุนสง่เสรมิให ้

เกษตรกรมคีวามเขม้แข็งและ
พงึพาตนเองไดต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

20 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ 1.เพือ่ใหอ้าสาสมัครปศสุตัว์ -อบรมอาสาสมัครปศสุตัว์ 150,000 จํานวนอาสาสมัครปศสุตัว์
ประสทิธภิาพอาสาสมัครปศสุตัว์ มคีวามรูใ้นดา้นการป้องกนั จังหวัดขอนแกน่ จํานวน ทีเ่ขา้รับการอบรม
(อดุหนุนสํานักงานปศสุตัว์ และกําจัดโรคระบาดสตัว์ 1,200 คน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่ 4.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา เพิม่ประสทิธภิาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

จังหวัดขอนแกน่) 2.เพือ่ใหอ้าสาสมัครปศสุตัว์ -สนับสนุนวัสด ุอปุกรณ์
มวีัสด,ุอปุกรณ์ในการดแูล และ ในการดแูลชว่ยเหลอืสตัว์
ชว่ยเหลอืสตัวอ์ยา่งทันทว่งที

21 โครงการสง่เสรมิผูเ้ลีย้งไหม  -เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน และ -สง่เสรมิกลุม่ผูเ้ลีย้ง 50,000.00 รอ้ยละของผูเ้ลีย้ง
บา้นสงแดง ม.4 ต.นาแพง สบืสานการดํารงชวีติแบบ หมอ่นไหมในเขตอําเภอ หมอ่นไหม
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ วถิชีาวบา้นใหค้งอยูส่บืไป โคกโพธิไ์ชย
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน
อําเภอโคกโพธิไ์ชย)

22 โครงการสง่เสรมิการประกอบ  -เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ สถานศกึษาในเขตพืน้ที่ 150,000 รอ้ยละความสําเร็จของ
อาชพีแบบเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการอันเนือ่งมาจาก อําเภอภเูวยีง 3 โรงเรยีน การดําเนนิงานตามหลักการ
ในสถานศกึษา พระราชดําริ ไดแ้ก ่ต.นาชมุแสง เศรษฐกจิพอเพยีง
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง  -เพือ่ขยายผลการดําเนนิงาน ต.นาหวา้ และ ต.ทุง่ชมพู
อําเภอภเูวยีง) ตามโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดํารงในเขตพืน้ที่
อําเภอภเูวยีง

23 โครงการฝึกอบรมอาชพีชมุชน  -เพือ่ใหป้ระชาชนนําความรู ้ นักศกึษาและประชาชน 150,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้รับการ
อําเภอภเูวยีง ไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพ ทั่วไปในเขตอําเภอ อบรม
(อดุหนุนศนูยก์ารศกึษานอกระบบ ชวีติตนเอง ครอบครัว และ ภเูวยีง จํานวน 220 คน
และการศกึษาตามอัธยาศยั ชมุชนในการดํารงชวีติ
อําเภอภเูวยีง)  -เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้

ประสบการณ์และทักษะอาชพี

24 โครงการสง่เสรมิการทําเกษตร 1) ลดปรมิาณมลพษิจาก 1)จัดอบรมการทําเกษตร 2,000,000      2,000,000      เกษตรกรมคีวามรูก้าร
อนิทรยีร์อบแกง่นํ้าตอ้นและ การเกษตรทีไ่หลลงสูแ่กง่ และเกษตรปลอดสารพษิ ทําเกษตรอนิทรยี์
กดุพาน นํ้าตอ้น ใหแ้กเ่กษตรกรในชมุชน

2) สรา้งจติสํานกึในการ โดยรอบแกง่นํ้าตอ้นและ
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม กดุพาน
ประชาชน 2)จัดทําแปลงสาธติการ
3) สง่เสรมิอาชพีแก่ ทําเกษตรอนิทรยี์
ปราชาชนรองแกง่นํ้าตอ้น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่ 4.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา เพิม่ประสทิธภิาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

25 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพกองทนุ  -เพือ่ถา่ยทอดความรูก้ารทํา -จัดฝึกอบรมและสนับสนุน 1,300,000 เกษตรกรมคีวามรูว้ธิทีําและ
ปุ๋ ยอําเภอมัญจาครีี เกษตรอนิทรยีแ์กเ่กษตรกร วัสดแุกเ่กษตรกรหมูบ่า้น ผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชเ้องไม่

 -เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปรับ นํารอ่งหมูบ่า้นละ 20 คน นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70
เปลีย่นแนวคดิการเกษตรแบบ รวม 10 หมูบ่า้น
ทฤษฎใีหมท่ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

26 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพกองทนุ  -เพือ่ถา่ยทอดความรูก้ารทํา -จัดฝึกอบรมและสนับสนุน 1,000,000 เกษตรกรมคีวามรูว้ธิทีําและ
ปุ๋ ยอําเภอโคกโพธิไ์ชย เกษตรอนิทรยีแ์กเ่กษตรกร วัสดแุกเ่กษตรกรหมูบ่า้น ผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชเ้องไม่

 -เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปรับ นํารอ่งหมูบ่า้นละ 20 คน นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70
เปลีย่นแนวคดิการเกษตรแบบ รวม 10 หมูบ่า้น
ทฤษฎใีหมท่ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

27 โครงการสง่เสรมิการผลติพชืผัก  -เพือ่สง่เสรมิการทําเกษตร -จัดอบรมใหค้วามรูก้าร 500,000 -รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรม
ปลอดภัยจากสารพษิ ปลอดภัย ทําปุ๋ ยชวีภาพแกเ่กษตรกร ทีน่ําความรูไ้ปใชป้ระกอบ

 -เพือ่เพิม่รายไดก้บัเกษตรกร -สนับสนุนวัสดกุารทําปุ๋ ย อาชพี
ชวีภาพ

81,596,000  34,300,000    35,000,000  รวม    27   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

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 -นําแกนนําชมุชนศกึษา 200,000     200,000    200,000    ผลติภัณฑช์มุชนไดร้ับการ
สนิคา้ชมุชน เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ พัฒนาสนิคา้ดา้นการทอ่งเทีย่ว ดงูานการจัดการรา้นคา้ ยอมรับ
อยา่งครบวงจร ในพืน้ที่ ชมุชน 50 คน  2 วัน

2.เพือ่ศกึษาและพัฒนา
ผลติภัณฑช์มุชน

3 โครงการเพิม่ศกัยภาพการพัฒนา 1.เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รสตรใีน -จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 3,000,000 -คณะกรรมการพัฒนาสตรี
กลุม่สตรจีังหวัดขอนแกน่ ทกุระดบัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตําบลมทีนุในการประกอบ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน และพรอ้มใจนอ้มนําหลักการ จังหวัดขอนแกน่ 1 วัน รวม อาชพีรอ้ยละ 100
จังหวัดขอนแกน่) "ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง" 105 คน และทัศนศกึษา -กลุม่อาชพีสตรมีรีายได ้

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ดงูานนอกพืน้ทีจ่ังหวัด เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10
มาใชใ้นการดํารงชวีติกบัตนเอง ขอนแกน่ 2 คนื 3 วัน
ครอบครัวและชมุชนอยา่ง -สนับสนุนงบประมาณ
พอเพยีงและมคีวามสขุ สง่เสรมิอาชพีแกค่ณะกรรมการ
2.เพือ่สง่เสรมิใหแ้กนนําของ พัฒนาสตรตีําบบ 198 ตําบล
องคก์รสตรใีนทกุระดบั)ประสาน -จัดแสดงและจําหน่าย
งานกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผลติภัณฑก์ลุม่อาชพีสตรี
และภาคพีัฒนาในการสนับสนุน 1 ครัง้ 7 วัน ภายในจังหวัด
ชว่ยเหลอืการพัฒนาสตรใีหม้ี ขอนแกน่
ความเขม้แข็งสามารถพึง่ตนเอง
3.เพือ่ใหค้ณะกรรมการพัฒนา
สตรตีําบล (กพสต.)ไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณประกอบ
อาชพีเพือ่เพิม่รายไดแ้ละกลุม่
อาชพีสตรไีดร้ับโอกาสดา้นการ
ตลาดและจําหน่ายผลติภัณฑ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4   การพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
แนวทางการพฒันาที ่4.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา เพิม่มลูคา่ผลผลติทางการเกษตรและผลติภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4   การพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
แนวทางการพฒันาที ่4.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา เพิม่มลูคา่ผลผลติทางการเกษตรและผลติภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร

4 โครงการพัฒนากลุม่สตรี 1.เพือ่สง่เสรมิใหแ้กนนําของ -จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 200,000     รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มอบรม
อําเภอชมุแพ องคก์รสตรใีนทกุระดบั)ประสาน กลุม่สตรอีําเภอชมุแพ
(อดุหนุนสํานักงานพัฒนาชมุชน งานกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
อําเภอชมุแพ) และภาคพีัฒนาในการสนับสนุน

ชว่ยเหลอืการพัฒนาสตรใีหม้ี
ความเขม้แข็งสามารถพึง่ตนเอง

5 โครงการ 1 ไร ่1 แสน  -เพือ่พัฒนา และเพิม่มลูคา่ -อบรมการแปรรปูขา้วหอม 80,000       ผลติภัณฑช์มุชนไดร้ับการ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ผลติภัณฑ ์และพัฒนาศกัยภาพ นลิ 1 รุน่  50 คน ยอมรับ
เวยีงเกา่) กลุม่อาชพีใหม้ขีดีความสามารถ จํานวน 1 วัน

ในการบรหิารกลุม่และแขง่ขนั
ในตลาดได ้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4   การพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
แนวทางการพฒันาที ่4.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา เพิม่มลูคา่ผลผลติทางการเกษตรและผลติภณัฑช์ุมชนอยา่งครบวงจร

3,980,000     700,000       700,000       รวม   5  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่ 4.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน การประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพแกป่ระชาชนและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการสนับสนุนชว่ยเหลอืเด็ก/ 1. เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุคีวามรูแ้ละ -ผูส้งูอายทุีเ่ป็นแกนนํา/ 4,000,000   4,000,000  4,000,000   รอ้ยละของเด็ก เยาวชน 
สตร ีเยาวชน คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส นําแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัสมดลุ ผูส้งูอาย ุชมรมเครอืขา่ย สตร ีคนพกิาร ผูด้อ้ย
และคนพกิาร อริยิาบทไปปรับใชใ้นชวีติ สาขาสภาผูส้งูอายฯุ และ โอกาส และผูส้งูอายทุี่

ประจําวัน ผูส้งูอายใุนชมุชน จาก 26 ไดร้ับการชว่ยเหลอืดแูล
2. เพือ่รวบรวมขอ้คดิเห็น อําเภอในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
ขอ้เสนอแนะการพัฒนาคณุภาพ ขอนแกน่ จํานวน 700 คน
ชวีติผูส้งูอายจุากผูส้งูอายทุีเ่ขา้ -เด็ก สตร ีคนชรา และ
อบรม ผูด้อ้ยโอกาสในจังหวัด
3. เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพีให ้ ขอนแกน่ ทัง้ 26 อําเภอ
แกผู่พ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส -ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส
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.

2 โครงการกอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บั เพอืสรา้งบา้นทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บั กอ่สรา้งบา้นพักใหผู้ด้อ้ย 300,000      300,000     300,000     รอ้ยละความพงึพอใจ
ผูด้อ้ยโอกาส ประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้ โอกาส ผูย้ากไร ้และผู ้ ของผูไ้ดร้ับความ

และผูย้ากจน เพือ่ถวายเป็น ยากจนในจังหวัดขอนแกน่ ชว่ยเหลอื
พระราชกศุลแดพระบาทสมเด็จ จํานวน 1 หลัง
พระเจา้อยูห่ัว 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่ 4.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน การประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพแกป่ระชาชนและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

3 โครงการสง่เสรมิการใชภ้มูปิัญญา 1.เพือ่เป็นการอนุรักษ์ความรูจ้าก -กลุม่ตวัแทนจากเขต 700,000     700,000     700,000     รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรม
ไทยโดยใชส้มนุไพรไทย ภมูปิัญญาไทยไมใ่หเ้สือ่มสลายไป อําเภอในจังหวัดขอนแกน่ ทีน่ําความรูไ้ปประกอบ

และสามารถนํามาประยกุตใ์ช ้ เขา้รับฝึกอบรม รวมทัง้ภาค อาชพี
ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สขุภาพ ทฤษฎแีละภาคปฏบิัติ
2.เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารนํา จํานวน 360 คน
สมนุไพรไทยทีม่คีณุคา่มาใช ้
ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ
และเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บั
ประชาชนในทอ้งถิน่
3.เพือ่เป็นการสง่เสรมิอาชพี
ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีใ่ห ้
สามารถผลติสนิคา้โดยใชว้ัตถุ
ดบิในทอ้งถิน่อยา่งคุม้คา่

4 โครงการจา้งนักเรยีน นักศกึษา 1.เพือ่ใหน้ักเรยีน นักศกึษา -จา้งนักเรยีน นักศกึษา 600,000 600,000 600,000 นักเรยีน นักศกึษา มี
ทํางานชว่งปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น ทํางานชว่งปิดภาคฤดรูอ้น ทํางานชว่งปิดภาคเรยีน รายไดใ้นชว่งปิดภาคเรยีน

เพือ่แกไ้ขปัญหาสงัคมและ ฤดรูอ้น จํานวน 100 คน ฤดรูอ้น รอ้ยละ 80
ความยากจน
2.สง่เสรมิการเรยีนรูร้ะบบและ
ขัน้ตอนการปฏบิัตริาชการของ
อบจ.ขก.

5 โครงการศกึษาดงูานและสง่เสรมิ 1.เพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการ -ผลติภัณฑช์มุชนไดร้ับ 1,000,000  1,000,000   จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ
การเรยีนรูด้า้นการทอ่งเทีย่วควบคู่ ทอ่งเทีย่วตามหลักวชิาการ การพัฒนาและจัดจําหน่าย
ไปกบัการพัฒนาอาชพีชมุชน 2.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนา เป็นทีต่อ้งการของตลาด

อาชพีใหแ้กช่มุชนและผูด้อ้ย 80%
โอกาส
3.เพือ่พัฒนาผลติภัณฑช์มุชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่ 4.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน การประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพแกป่ระชาชนและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

6 โครงการเพิม่ศกัยภาพ 1.เพือ่ใชเ้ผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ -ฝึกอาชพีแกผู่ต้อ้งขงั 42,000        -            -            จํานวนผูต้อ้งขงัหญงิที่
ผูต้อ้งขงัหญงิ ภารกจิของเรอืนจํากลาง หญงิเรอืนจํากลางขอนแกน่ เขา้รว่มกจิกรรมไมน่อ้ย
(อดุหนุนเรอืนจํากลางขอนแกน่) ขอนแกน่ จํานวน 50 คน กวา่รอ้ยละ 60 

2.เพือ่ใชใ้นกจิกรรมการฝึก
อบรมสําหรับผูต้อ้งขงัหญงิ
3.เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะใน
การบรหิารงานของแดนหญงิ
4.เพือ่ใชใ้นกจิกรรมนันทนาการ
ตา่ง ๆ ของผูต้อ้งขงัหญงิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

7 โครงการพัฒนาระบบบรกิาร 1.เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล  -ผูป้่วยปากแหวง่ เพดาน         300,000 -            -            รอ้ยละของผูป้่วยปาก
สขุภาพของผูป้่วยภาวะปากแหวง่ และเทดิพระเกยีรตพิระบาท โหวแ่ละความพกิารแต่ แหวง่ เพดานโหวแ่ละ
เพดานโหวแ่ละความพกิารแต่ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เนือ่งในปี กําเนดิของศรษีะและ ความพกิารแตก่ําเนดิ
กําเนดิของศรษีะและใบหนา้ มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ใบหนา้ ในพืน้ทีจ่ังหวัด ของศรษีะและใบหนา้ที่
ในพืน้ทีจ่ังหวัดขอนแกน่แบบ 85 พรรษา ขอนแกน่ ไดเ้ขา้รับการรักษา
องคร์วมและยัง่ยนื 2.เพือ่พัฒนาระบบการดแูล
(อดุหนุนมลูนธิติะวันฉายเพือ่ ผูป้่วยปากแหวง่เพดานโหวใ่น
ผูป้่วยปากแหวง่เพดานโหวแ่ละ ชว่งอาย ุ5 ปีแรก
พกิารทางศรษีะ และใบหนา้) 3.ผูป้่วยปากแหวง่เพดานโหว่

ทีเ่กดิใหมไ่ดร้ับการดแูล รักษา
อยา่งมคีณุภาพจากทมี
สหวทิยาการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 4  การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน
แนวทางการพฒันาที ่ 4.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน การประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพแกป่ระชาชนและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

เป้าหมาย ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 

5,942,000   6,600,000  6,600,000   รวม    7  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



5 - 1

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.1  สนบัสนุน สง่เสรมิ ฟื้นฟู รกัษาป่าและป่าตน้นํา้ลําธาร

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการกอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง เพือ่สรา้งฝายตน้นํ้า ลดปัญหา จัดทําฝายตน้นํ้า 200 ตวั 1,000,000     1,200,000  1,200,000 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 ฟื้นฟปู่ารว่มกนั

สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนา
ฟื้นฟพูืน้ทีป่่าชมุชนรว่มกนั

3 โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ อบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน 460,000       650,000    650,000    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 โครงการชมุชนตน้แบบการพัฒนา เพือ่สรา้งกลุม่และเครอืขา่ยใน เขตป่าชมุชนในจังหวัด 1,600,000     1,600,000  1,600,000 จํานวนกจิกรรมดแูลและ
อยา่งยัง่ยนื การดแูลรักษาป่าตน้นํ้า และ ขอนแกน่ ฟื้นฟปู่ารว่มกนั

สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนา
ฟื้นฟพูืน้ทีป่่าอยา่งยัง่ยนื

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



5 - 2

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.1  สนบัสนุน สง่เสรมิ ฟื้นฟู รกัษาป่าและป่าตน้นํา้ลําธาร

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการจัดสรา้งสวนยางเพือ่ เพือ่พัฒนาโรงเรยีนใหม้คีวาม -ปลกูสวนยางเพิม่พืน้ที่ 58,000        จํานวนพืน้ทีป่่า
เป็นแหลง่เรยีนรู ้ เหมาะสมทีจ่ะเป็นแหลง่เรยีนรู ้ สเีขยีว และเป็นแหลง่

เรยีนรู ้

7 โครงการเยาวชนอนุรักษ์แหลง่นํ้า  -เพือ่ใหค้วามรูด้า้นการดแูล -โรงเรยีนตดิแหลง่นํ้า 250,000      300,000    400,000    เครอืขา่ยของกลุม่โรงเรยีน
และเฝ้าระวังคณุภาพแหลง่นํ้า จํานวน 20 โรงเรยีน รักษ์สายนํ้าเพิม่ขึน้
และสรา้งเครอืขา่ยแกโ่รงเรยีน
ทีอ่ยูต่ดิกบัแหลง่นํ้าธรรมชาติ

8 โครงการเยาวชนไทยใสใ่จ  -เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม -เยาวชนในเขตจังหวัด 400,000      500,000    500,000    เยาวชนผา่นการอบรม 
สิง่แวดลอ้ม ของเยาวชนในการอนุรักษ์ ขอนแกน่ จํานวน 200 คน 200 คน

สิง่แวดลอ้ม 
 -เพือ่ใหเ้ยาวชนมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

9 โครงการศนูยอ์นุรักษ์และศกึษา 1) เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้ กอ่สรา้งอาคารศนูยอ์นุรักษ์ 4,000,000  4,000,000 มศีนูยอ์นุรักษ์และศกึษา
ธรรมชาตลิุม่แมน่ํ้าช(ีแกง่นํ้าตอ้น) ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และศกึษาธรรมชาตแิละ ธรรมชาตลิุม่แมน่ํ้าชี
แหลง่นํ้าตามธรรมชาติ 2) เพือ่สรา้งจติสํานกึในการ

รักธรรมชาตแิกป่ระชาชน
3) เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นแหลง่
พักผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน

10 โครงการประชาอาสาพทิักษ์ป่า เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของ -อบรมแกนนําเยาวชนเพือ่ 400,000    500,000    จํานวนพืน้ทีป่่า
ประชาชนรอบพืน้ทีป่่าในการ เฝ้าระวังและดแูลรักษาป่า
ดแูลรักษาป่า ชมุชน 1 รุน่ 3 วัน 200 คน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



5 - 3

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.1  สนบัสนุน สง่เสรมิ ฟื้นฟู รกัษาป่าและป่าตน้นํา้ลําธาร

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

5,048,000    9,930,000  10,130,000รวม  10 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



5 - 3

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้ากดุกวา้ง- เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลํานํ้าช ีบา้นกดุกวา้ง หมูท่ี ่3,4 เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ตําบลเมอืงเกา่-ถนนมติรภาพ บรโิภคและการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

2 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมคลอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สง่นํ้าดาดคอนกรตี บ.วังยาวใหญ่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
ม.4-บ.สระแกว้ ม.10 ต.นาหนองทุม่ และการเกษตร
อ.ชมุแพ-อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

3 โครงการขดุลอกลําหว้ยทรายขาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตอนกลาง บา้นหว้ยทรายขาว ม.7 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.วังเพิม่-ต.สชีมพ ูอ.สชีมพู และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

4 โครงการขดุลอกลําหว้ยลอมไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขมิน้ หมูท่ี ่4 ตําบลศรสีขุ- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 600 ม. รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลวังเพิม่ อําเภอสชีมพู และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

5 โครงการขดุลอกลําหว้ยหมากนาก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นทุม่ หมูท่ี ่เทศบาลตําบลบา้นทุม่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
 -เทศบาลตําบลสาวะถ ีอ. และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

6 โครงการกอ่สรา้งคลองสง่นํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 12 ม. ยาว 1,000 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ดาดคอนกรตี บา้นสระแกว้ หมูท่ี ่ 10 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลนาหนองทุม่ อําเภอชมุแพ- และการเกษตร
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



5 - 4

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการขดุลอกลําหว้ยโกทา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นใหมส่ามัคค ีม.1 ตําบลบา้นใหม่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
 -ตําบลวังเพิม่ อําเภอสชีมพู บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

8 โครงการขดุลอกฝายสวนหลวง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งที ่2 บ.กดุฉมิ หมูท่ี ่7,8 เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั-ต.โนนทอง อ.หนองเรอื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

9 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนิลาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนิลาด ม.12 ต.โนนทอง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

10 โครงการขดุลอกฝายลําหว้ยโมง่คา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่ง บ.หนองโดก ม.2 ต.โนนทอง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

11 โครงการขดุขยายสระนํ้าหนองโคก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
พระ บ.โนนทอง ม.1 ต.โนนทอง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่-พืน้ทีก่าร บรโิภคและการเกษตร
เกษตรกดุสวนแตง

12 โครงการขดุลอกหนองบกัดํา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.นาโพธิ ์ม.8 ต.โนนสะอาด- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทอง อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

13 โครงการขดุลอกลําหว้ยแก(ตอนลา่ง) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 1,500,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนใหญ ่ม.2 ต.คอนฉมิ - นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,520 ม.หนา 0.15 ม. ไดร้ับประโยชน์
บ.หนองทุม่ ม.8 ต.ใหมน่าเพยีง และการเกษตร หรอืปรมิาตรลกูรังไมน่อ้ย
อ.แวงใหญ ่ จ.ขอนแกน่ กวา่ 1,208 ลบ.ม.

14 โครงการขดุลอกฝายคกึฤทธิ์ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 25 ยาว 1,260 ม. 1,400,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.ทรัพยเ์จรญิ ม.18 ต.โนนทอง- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

15 โครงการขดุลอกลําหว้ยทรายขาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ยาว 2,240 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.เกา่ขาม ม.6 ต.ศรสีขุ- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.วังเพิม่ อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

16 โครงการขดุลอกหนองประปา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 86 ม. ยาว 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสําโรง หมูท่ี ่11,12 ตําบลบา้น นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,000 ม.หนา ลกึ 1.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ขาม อําเภอนํ้าพอง และ และการเกษตร
ตําบลบา้นโนน อําเภอซําสงู
จ.ขอนแกน่

17 โครงการขดุลอกลําหว้ยรอ่งกลาง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 18 ม. ยาว 420 ม. 900,000     -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกไมง้าม ม.1 ต.ศรสีขุ - นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองแดง อ.สชีมพู และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

18 โครงการขดุลอกหนองหว้ยเม็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 50 ม.และ 60 ม. 1,300,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นอบุล ม.3 ต.บวัใหญ ่และ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ยาว 214 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ทรายมลู อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

19 โครงการขดุลอกลําหว้ยไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง  12 ม. ยาว 2,260 ม. 900,000     -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนทนั ม.13 ต.นาจาน นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพ-ู อ.เวยีงเกา่ และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

20 โครงการขดุลอกลําหว้ยแสง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม. ยาว 735 ม. 600,000     -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นโนนจั๊กจัน่ ม.3 ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
 -ต.โนนทนั อ.หนองเรอื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

21 โครงการขดุลอกลําหว้ยเตย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 17 ยาว 915 ม. 820,000     -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองนกเขยีน ม.7 ต.โนนทอง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั อ.หนองเรอื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

22 โครงการขดุขยายหนองปะปา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ชว่งที ่1 กวา้ง 25 ม.ยาว 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.กดุหมากเห็บ ม.11 ต.โนนสะอาด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 170 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ-่ต.วังแสง อ.ชนบท บรโิภคและการเกษตร ชว่งที ่2 กวา้ง 12 ม. ยาว
จ.ขอนแกน่ 95 ม.

23 โครงการขดุลอกแกง่กดุโดก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 80 ยาว 190 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.ดงเกา่ หมูท่ี ่4 ต.บา้นโตน้ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.พระยนื-ต.โนนสมบรูณ์ บรโิภคและการเกษตร
อ.บา้นแฮด  จ.ขอนแกน่

24 โครงการขดุลอกแกม้ลงิลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 80 ยาว 190 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โสกกาว บา้นเหลา่ ม.3 ต.บา้นเหลา่- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนฆอ้ง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

25 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสอืเตน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 40 ยาว 380 ม. 1,900,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หนองดู ่ม.9 ต.ดงเค็ง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
บ.หนองตะครอง ม.2 ต.ตะกัว่ป่า บรโิภคและการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

26 โครงการขดุลอกลําหว้ยมว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 18  ม.ยาว 4,376ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หว้ยมว่ง ม.5 ต.หนองแซง- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 1.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
บ.หนองโงง้ ม.3,10 ต.บา้นแฮด และการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

27 โครงการขดุลอกหนองสมิ (ชว่งที ่3) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 124 ยาว 124 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนน หมู ่1,2 ตําบลบา้นโนน และ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลคคูํา อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

28 โครงการขดุลอกหนองไผ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 120 ยาว 240 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.เหมอืดแอ ่ม.4 ต.นาเพยีง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

29 โครงการขดุลอกลําหว้ยปลาตอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 19 ม.ยาว 1,600 ม. 1,200,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



5 - 7

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บ.หนองเขือ่นชา้ง ม.6,17 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทอง-ต.โนนทนั และการเกษตร
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

30 โครงการขดุลอกลําหว้ยโสกปลาดกุ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 19 ม.ยาว 1,350 ม. 1,200,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่7 ตําบลบา้นเม็ง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
 -ตําบลหนองเรอื อําเภอหนองเรอื และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

31 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 19 ม.ยาว 1,350 ม. 1,200,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองสระ หมูท่ี ่4 ตําบลบา้นกง- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ตําบลหนองเรอื อําเภอหนองเรอื และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

32 โครงการขดุขยายหนองไผล่อ้ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 45 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หัวนาหมอ่ ม.7,15 ต.กดุธาตุ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

33 โครงการขดุลอกคลองสง่นํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 19 ม.ยาว 1,350 ม. 1,200,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ฝายหนิตาดโตน บา้นเม็ง หมูท่ี ่14 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นเม็ง - บา้นยางคํา และการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

34 โครงการขดุลอกลําหว้ยบนุา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 19 ม. ยาว 900 ม. 800,000     -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นรม่เย็น หมูท่ี ่14 บา้นหวา้ หมูท่ี ่3 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทนั-ต.โนนทอง
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

35 โครงการขดุลอกลําหว้ยอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 25 ม. ยาว 700 ม. 1,200,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่1) บา้นหนองแวง หมูท่ี ่7 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนสะอาด-ต.โนนทนั และการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

36 โครงการขดุลอกลําหว้ยพังช ู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 5 ม.ยาว 978 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเปือยนอ้ย หมูท่ี ่2 ต.เปือยนอ้ย นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่- และการเกษตร
อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

37 โครงการขดุลอกลําหว้ยตะกัว่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 5 ม.ยาว 978 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสวองเกา่ ม.4 ต.หนองไผล่อ้ม- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นเลา้ ม.7 ต.ตะกัว่ป่า และการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

38 โครงการขดุลอกลําหว้ยยาง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ -กวา้ง 5 ม.ยาว 978 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นเรอื หมูท่ี ่1,2,9 ตําบลบา้นเรอื- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นหัน หมูท่ี ่4 ต.หนองกงุธนสาร บรโิภคและการเกษตร
อ.ภเูวยีง  จ.ขอนแกน่

39 โครงการขดุลอกหนองสาธารณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ -กวา้ง 120 ม. ยาว 981 ม. 5,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ประปาหมูบ่า้น บา้นหลมุหนิ หมูท่ี ่10 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ตําบลหนองกงุ อําเภอนํ้าพอง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

40 โครงการขดุลอกหนองแวง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 250 ม.ยาว 260 ม. 5,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแวงนางเบา้ หมูท่ี ่1,12 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลหนองแวงนางเบา้ อําเภอพล บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

41 โครงการขดุลอกอา่งถํ้าแข ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 163 ม.ยาว 200 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นถํ้าแข ้ หมูท่ี ่8 ตําบลสงเปือย- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลกดุขอนแกน่ อําเภอภเูวยีง บรโิภคและการเกษตร
จงัหวัดขอนแกน่

42 โครงการขดุลอกลําหว้ยสองคอน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 400 ม. ยาว 400 ม. 5,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นแสงอรณุ หมูท่ี ่9 ตําบลโนนทอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอแวงใหญ-่ตําบลทา่นางแนว บรโิภคและการเกษตร
อ.แวงนอ้ย  จ.ขอนแกน่

43 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนิเหบิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 13 ม. ยาว 1,175 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่1) บา้นฝาง ม.9 ต.โนนทอง- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



5 - 9

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ตําบลโนนทนั อําเภอหนองเรอื
จ.ขอนแกน่

44 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนิเหบิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 13 ม. ยาว 1,175 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่2) บา้นหนิลาด ม.12 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โนนทอง- ต.โนนทนั บรโิภคและการเกษตร
อ.หนองเรอื  จ.ขอนแกน่

45 โครงการขดุลอกลําหว้ยไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 13 ม. ยาว 1,175 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุแคน ม.8 ตําบลโนนทอง- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลโนนทนั อําเภอหนองเรอื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

46 โครงการขดุลอกลําหว้ยคําปากดาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 120 ม. 1,500,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุขอนแกน่ หมูท่ี ่9 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.คําแคน - ต.โพนเพ็ก บรโิภคและการเกษตร
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

47 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสอืเขีย้ว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,085 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคอนฉมิ หมูท่ี ่1 ตําบลคอนฉมิ- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
เทศบาลตําบลแวงใหญ ่ บรโิภคและการเกษตร
อําเภอแวงใหญ ่ จ.ขอนแกน่

48 โครงการขดุลอกลําหว้ยเอีย่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม.ยาว 150 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
เทศบาลตําบลแวงใหญ-่บา้นดงบงั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 5.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
หมูท่ี ่4 ตําบลคอนฉมิ บรโิภคและการเกษตร
อําเภอแวงใหญ  จ.ขอนแกน่

49 โครงการขดุลอกลําหว้ยกกคณู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,000 ม. 1,500,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบวั หมูท่ี ่1 ตําบลกดุเคา้ - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลนาขา่ อําเภอมัญจาครีี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

50 โครงการขดลอกพนังรอบกดุจบั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,030 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาโพธิ ์หมูท่ี ่2,8,9 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ ่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

51 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,510 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนายาว หมูท่ี ่4 ตําบลบา้นโคก กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอโคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

52 โครงการขดุลอกลําหว้ยขมุปนู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,030 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นทุง่แค หมูท่ี ่9 - บา้นนาคสะดุง้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
หมูท่ี ่3 ตําบลเพ็กใหญ ่อําเภอพล บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

53 โครงการขดุลอกกัน้แนวเขตพนัง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,030 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กดุละวา้ บา้นนาโพธิ ์หมูท่ี ่9 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลโนนสะอาด-ตําบลโนนทอง บรโิภคและการเกษตร
อําเภอแวงใหญ ่ จ.ขอนแกน่

54 โครงการขดุลอกลําหว้ยอหีลอด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 246 ม.ยาว 454 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหัวขวั หมูท่ี ่3 ตําบลหนองเม็ก- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นขามป้อม หมูท่ี ่9 ตําบลหันโจด บรโิภคและการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

55 โครงการขดุลอกลําหว้ยงัว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.โนนสวรรค ์ม.11 ต.โนนธาตุ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่- บรโิภคและการเกษตร
บ.ดอนยาว ต.เมอืงโดน อ.ประทาย

56 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมพนังกัน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 239 ม. ยาว 468 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อา่งเก็บนํ้าบอ่กระถนิ บ.หัวหนอง ม.1 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หัวหนอง อ.บา้นไผ-่ต.โนนแดง บรโิภคและการเกษตร
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่

57 โครงการขดุลอกพนังรอบกดุละวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 800 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนทอง หมูท่ี ่1 ตําบลโนนทอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3  ม. ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

อําเภอแวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

58 โครงการขดุลอกหนองโดนเพือ่เป็นที่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 5 ม. ยาว 1,248 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
รับนํ้า บา้นหนองออ้ ม.7 ต.กดุนํ้าใส กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50  ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

59 โครงการขดุลอกลําหว้ยแซว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสวัสดิ ์หมูท่ี ่7 ตําบลโนนธาตุ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอหนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่- บรโิภคและการเกษตร
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา

60 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมพนังกัน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 100 ม.ยาว 600 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อา่งเก็บนํ้าแกง่ละวา้ บา้นละวา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
หมูท่ี ่5,6-บา้นชกีกคอ้ หมูท่ี ่7 บรโิภคและการเกษตร
ตําบลเมอืงเพยี อําเภอบา้นไผ-่
ตําบลโคกสําราญ อําเภอบา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

61 โครงการขดุลอกลําหว้ยภเูหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 1,638 ม. 1,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่1) บา้นภเูงนิ หมูท่ี ่6 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลภเูหล็ก อําเภอบา้นไผ-่ บรโิภคและการเกษตร
ตําบลหนองแซง อําเภอบา้นแฮด
จ.ขอนแกน่

62 โครงการขดุลอกลําหว้ยภเูหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ชว่งที ่2) บา้นหนองรแูข ้หมูท่ี ่5,8 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลภเูหล็ก อําเภอบา้นไผ-่ บรโิภคและการเกษตร
ต.หนองแซง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

63 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,056 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่6 ตําบลนาแพง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค สงู 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอโคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

64 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม. ยาว 890 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สามหมอ-ลํานํ้าช ีบา้นสามหมอ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค สงู 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

หมูท่ี ่1 และ บา้นมลูนาค หมูท่ี ่7 บรโิภคและการเกษตร
ตําบลโพธิไ์ชย อําเภอโคกโพธิไ์ชย
จ.ขอนแกน่

65 โครงการขดุลอกหนองหลวง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 126 ม. ยาว 129 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหลมุหนิ หมูท่ี ่10 ตําบลหนองกงุ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 4 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอนํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

66 โครงการขดุอา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 100 ม. ยาว 155 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตําบลเมอืงเกา่พัฒนา และตําบล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ในเมอืง อําเภอเวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

67 โครงการขดุลอกลําหว้ยกดุปลาจอ่ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม. ยาว 2,100 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบอ่ตะครอง หมูท่ี ่3 ต.โนนขา่ - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นหันนอ้ย หมูท่ี ่10 ต.หนองแวง- บรโิภคและการเกษตร
โสกพระ อําเภอพล จ.ขอนแกน่

68 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม. ยาว 890 ม. 2,000,000  -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุลอบ หมูท่ี ่8 ตําบลโพธิไ์ชย กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค สงู 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอโคกโพธิไ์ชย บรโิภคและการเกษตร
จงัหวัดขอนแกน่

69 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

70 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

71 โครงการขดุลอกลําหว้ยวังชาติ 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

72 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

73 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

74 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

75 โครงการขดุลอกลําหว้ยวังชาติ 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

76 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.

77 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

78 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

79 โครงการขดุลอกคลองอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



5 - 14

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บา้นโนนจัน่ ม.3 ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื-บา้นหนองโพงโพด บรโิภคและการเกษตร
ต.หนองเสาเลา้ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

80 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

81 กอ่สรา้งพนังกัน้นํ้ารมิตลิง่แมน่ํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นชวีังแคน ม.13 ต.สวนหมอ่น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค คอนกรตีหนา 0.12 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

82 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

83 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

84 โครงการขดุลอกหว้ยกดุขอนแกน่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 100 ม.ยาว 250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขอนแกน่นอ้ย ม.5 ต.เปือยนอ้ย- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นโนนแร ่ต.ปอพาน อ.นาเชอืก บรโิภคและการเกษตร

85 โครงการขดุลอกลําหว้ยหญา้ไทร เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นวังหนิ ม.1 ต.วังหนิ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง-บ.โสกนกเต็น ม.1 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 34,687 ลบ.ม.
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน่

86 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

87 โครงการขดุลอกหนองเบ็ญ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 2,200 ม. 2,800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.โนนสํานัก ม.5 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

88 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

89 โครงการขดุลอกหนองกดุคา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสํานัก ม.5 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

90 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

91 โครงการขดุลอกหนองกดุคา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 600 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองแปน ม.12 ต.หนองแปน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี-ีต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ่ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

92 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

93 โครงการขดุลอกหนองเสอืโคก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 13 ม.ยาว 800 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาจานเหนือ ม.6 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

94 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

95 โครงการขดุลอกลําหว้ยเดือ่  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม.ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บา้นนาจานเหนือ ม.6 ต.หนองแปน- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

96 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

97 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

98 โครงการขดุลอกลําหว้ยพระเนาว์ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 15 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนคณู ม.4 ต.ทา่ศาลา เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค รวมลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี-ีต.พระยนื อ.พระยนื บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

99 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

100 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

101 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

102 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

103 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

104 โครงการขดุลอกหว้ยปากหมอ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ยาว 300 ม. ลกึ 3 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นกดุธาตนุอ้ย ม.12 ต.กดุธาตุ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

105 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

106 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

107 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

108 โครงการคลองสง่นํ้าจากลํานํ้าเชญิ ต.โนนหัเพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ระยะทาง 5,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ถงึโคกหนองจกิ บ.โป่งแหง้ ม.5 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

109 โครงการกอ่สรา้งรางสง่นํ้าในเขต เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ 12 หมูบ่า้น 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อ.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

110 โครงการเสรมิทํานบอา่งภนูกยงู เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 1.5 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
และคลองสง่นํ้า ต.วังหนิลาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ยาว 5,000 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

111 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

112 โครงการขดุลอกลําหว้ยรอ่งเรอื 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

113 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

114 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.มัญจาครี ี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

115 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.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

116 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.โคกสําราญ อ.บา้นแฮด บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

117 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

118 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

119 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

120 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้ารมิตลิง่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แมน่ํ้าช ีบา้นชวีังแคน หมูท่ี ่13 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตําบลสวนหมอ่น อ.มัญจาครีี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

121 โครงการกอ่สรา้งกําแพงคนัดนิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ขา้มลําหว้ยทราย อ.โคกโพธิไ์ชย กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

122 โครงการฟื้นฟขูดุลอกกดุละวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาโพธิ ์ม.8 ต.โนนสะดาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

123 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
คอนกรตีเสรมิเหล็กลําหว้ยหลบุโพง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

124 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 1,000 ม. 800,000   -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นหนองกงุ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ขีก้วง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

125 โครงการขดุลอกลําหว้ยพรอ้ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 800,000   -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กอ่สรา้งถนนสําหรับนํ้าลน้ผา่น กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นหนองโน ม.11 ตําบลนํ้าพอง บรโิภคและการเกษตร
อ.นํ้าพอง  จ.ขอนแกน่

126 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ คสล. เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม. สงู 1.50 ม. 800,000   -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองกงุขีค้วง หมูท่ี ่5 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ตําบลบวัเงนิ อําเภอนํ้าพอง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

127 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

128 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

129 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองฝาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นฝาผนัง ต.หนองแวงนางเบา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.พล จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

130 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

131 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

132 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

133 โครงการขดุลอกบงึหว้ยแย ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 70 ม. ยาว 158 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสนามบนิ  ม.7 ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

134 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ลํานํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 6 ม.ยาว 1,365 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสํานัก ม.5 ต.หนองแปน- กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ถมดนิสงูเฉลีย่ 2  ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครีี บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

135 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



5 - 21

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

136 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

137 โครงการขดุลอกลําหว้ยวังขอนแดง 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

138 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

139 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.แคนเหนือ บรโิภคและการเกษตร
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

140 โครงการขดุลอกหนองออ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ยาว 1450 ม.ลกึ 4.00 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบงึเรอืใหญ ่ม.10 ต.โคกส ีและ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
ต.บงึเนียม อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

141 โครงการขดุลอกลําหว้ยไชยสอ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม.ยาว 3010 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ชมุแพ  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

142 โครงการขดุลอกลําหว้ยจระเข ้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,738 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองวัดป่า ม.4 ต.ดอนดัง่ - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นวังคณู ม.4  ต.หนองเม็ก บรโิภคและการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

143 โครงการขดุลอกลําหว้ยโสกชาต ิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 788 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสําโรง ม.2 ต.หนองนํ้าใส - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ต.ในเมอืง อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

144 โครงการขดุลอกหนองคําใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 43 ม.ยาว 600 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.กดุนํ้าใส ม.1 ต.กดุนํ้าใส เชือ่มเขต กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

145 โครงการขดุลอกลําหว้ยแคน ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 1,174 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองเม็ก ม.1 ต.หนองเม็ก - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เขต ต.ขามป้อม ม.9 ต.หันโจด บรโิภคและการเกษตร
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

146 โครงการขดุลอกลําหว้ยใหญ ่บ.นาขา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม. ยาว 1,150 ม. 1,600,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
 ม.13  ต.นาขา่ - บา้นบวั ม.1 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.กดุบวั  อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

147 โครงการขดุลอกบงึหนองหวาย  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 550 ม. 1,800,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นพรมนมิติ ม.4 และ ต.โคกส ี กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.บงึเนียม  อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

148 โครงการขดุลอกลําหว้ยทราย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 13 ม.ยาว 1,100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองไผ ่ม.8 ต.วังหนิลาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

149 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.

150 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

151 โครงการขดุลอกหนองตาพฒุ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง  16 ม. ยาว 5,000 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นรัตนะวด ีม.11 พรอ้มงานขดุขน นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ยา้ยดนิถมถนนสายบา้นรัตนะ- และการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บา้นชทีา่วังเวนิ

152 โครงการขดุลอกลําหว้ยทอืตอ่จาก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หว้ยมว่ง บา้นโนนสวา่ง-หว้ยวังคลอง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

153 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

154 โครงการขดุลอกหนองบา้นหนอง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 40 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
วัดป่า  ต.ดอนดัง่ อ.หนองสองหอ้ง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

155 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

156 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

157 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

158 โครงการขดุลอกหนองนกเขยีน ม.2 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ ขดุลอกหนองนกเขยีน 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.คคูํา อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

159 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

160 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

และการเกษตร

161 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

162 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.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

163 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.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ และการเกษตร

-จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
164 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

165 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

166 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

167 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

168 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม. ยาว 1,500 ม. 2,700,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนิกอง ม.4 ต.ป่ามะนาว นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3 ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

อ.บา้นฝาง เชือ่มเขตตําบลยางคํา และการเกษตร
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่

169 โครงการขดุลอกลําหว้ยมว่งตอนลา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม. ยาว 800  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นวังหนิ ม.7 ต.สระแกว้-เขต นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค
เทศบาลตําบลวังมว่ง อ.เปือยนอ้ย และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

170 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนามแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม. ยาว 800  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นสระแกว้-เขตเทศบาลตําบล นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค
เปือยนอ้ย อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

171 โครงการขดุลอกลําหว้ยสงัขยวน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 15 ม. ยาว 800  ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาฝาย ม.5 ต.นาฝาย-เขตพืน้ที่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค
ตําบลโนนคอม อ.ภผูามา่น และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

172 โครงการขดุลอกสระกกโก ชว่งบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 120 ม. ยาว 182 ม. 800,000   -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
คุม้กกโก ม.10 ต.ชนบท อ.ชนบท- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ลกึ 3.50 ม.
ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

173 โครงการขดุลอกลําหว้ยบอ่ ชว่งบา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 20 ม. ยาว  500 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
หันนอ้ย ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค
บา้นหนองแวงแอก ม.4 ต.โนนขา่ และการเกษตร
อ.พล จ.ขอนแกน่

174 โครงการขดุลอกฝายลําตาพฒุ ม.10 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 13 ม.ยาว 1,800 ม. 1,200,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(เสรมิคนักัน้นํ้า) ต.นาหนองทุม่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

175 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าวังทบัตา่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 13 ม.ยาว 1,800 ม. 1,200,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.12 ต.นาหนองทุม่ อ.ชมุแพ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

176 โครงการขดุลอกกดุเอีย่มจอ่ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 18 ม. ยาว 1,072 ม. 1,184,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โนนสะอาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
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177 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 14 ม.ยาว 1,200 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะหว้ยคํานอ้ยตอนบน นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
บา้นนาคํานอ้ย ม.3 ต.วังหนิลาด และการเกษตร
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

178 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 14 ม.ยาว 1,200 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะลําหว้ยจาน บ.โสกกอ้ง ม.6 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

179 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

180 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้นํ้าชี เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 5 ม. ยาว 5,750 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ไดร้ับประโยชน์

และการเกษตร

181 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

182 โครงการขดุลอกหว้ยบกัอุย้ในเขต เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 100 ม.ยาว 1,000 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.พระบ ุอ.พระยนื จ.ขอนแกน่ นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์

183 โครงการขดุลอกหว้ยวังหนิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ กวา้ง 100 ม.ยาว 1,000 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโจดใหญ ่ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

184 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

185 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.วังชยั อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

186 ขดุลอกลําหว้ยวังยาง (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

187 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

188 ขดุลอกลําหว้ยวังไฮ 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

189 ขดุลอกลําหว้ยวังเวนิ บา้นดอนหมาก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 18 ม.ยาว 1,858 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
พรกิ ม.2 ต.แคนเหนือ-ต.หนองนํ้าใส กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน บรโิภคและการเกษตร

190 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

191 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

192 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

193 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

194 ขดุลอกหนองไหล บา้นโนนหัวชา้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.8 ต.โนนสมบรูณ ์อ.เขาสวนกวาง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

เชือ่ม ต.ศรสีขุสําราญ อ.อบุลรัตน์ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

195 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

196 ขดุลอกลําหว้ยไผ ่บา้นหนองชา ม.6  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,484 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.นํ้าออ้ม เชือ่มบา้นวังโพน ม.3,10 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่ 

197 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

198 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

199 ขดุลอกหนองเทงิ บ.หนองสองหอ้ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม. ลกึ 4 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.1 ต.นางาม อ.มัญจาครี ี กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

200 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

201 ขดุลอกบงึหนองหวาย บา้นบงึฉมิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ความยาว 745 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.4 ต.บงึเนียม และ ต.โคกส ีอ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

202 ขดุลอกหนองบวัทอง ม.8 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม. ลกึ 4 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โนนคอม อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

203 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

204 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

205 ขดุลอกหว้ยเสยีว บา้นโคกกลาง ม.8 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 2,400 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.วังชยั - ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

206 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

207 ขดุลอกลําหว้ยบะตาจา่ บ.เตาเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.5 ต.โจดหนองแก อ.พล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

208 ขดุลอกลําหว้ยคอ้ บา้นซําภทูองเหนือ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ถงึ บา้นวังเจรญิ ต.หว้ยมว่ง ถงึ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

209 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

210 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กัน้ลําหว้ยยางบง ตําบลแวงนอ้ย กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอแวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

211 โครงการกอ่สรา้งพนังกัน้ดนิทรดุ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลําหว้ยเสยีว(แบบเขือ่นป้องกนั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ตลิง่)บา้นเสยีว หมูท่ี ่9 ตําบลวังชยั บรโิภคและการเกษตร
อําเภอนํ้าพอง  จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

212 ขดุลอกหนองออ้ บา้นบงึเรอืใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ยาว 1450 ม.ลกึ 4.00 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.10 ต.โคกส ีและ ต.บงึเนียม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

213 ขดุลอกบงึนอ้ย บา้นเหมอืดแอ ่ม.7 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองตมู และ ต.โคกส ีอ.เมอืง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

214 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

215 ขดุลอกลําหว้ยบะตาจา่ บ.เตาเหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,646 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.5 ต.โจดหนองแก อ.พล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

216 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.วังเพิม่ อ.สชีมพู บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

217 ขดุลอกลําหว้ยเอีย่น ม.3 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,646 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.กดุเพยีขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร
218 ขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น บ.ปอแดง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,646 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่

ม.1 อ.ชนบท-เชือ่มเขต อ.แวงใหญ่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

219 ขดุลอกลําหว้ยยาง บ.คําแกน่คณูนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,646 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.8 ต.มว่งหวาน เชือ่ม ต.วังชยั กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

220 ขดุลอกลําหว้ยป่าเปือย(หว้ยกวาก) เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.ยาว 1,646 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสมบรูณ ์ม.2 ต.โนนสมบรูณ ์ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เขาสวนกวาง บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

221 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

222 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขามเปี้ย หมูท่ี ่5,9 ต.บา้นแฮด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอบา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

223 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโงง้ หมูท่ี ่3 ต.บา้นแฮด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอบา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

224 โครงการขดุลอกลําหว้ยสะอะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขามเปี้ย หมูท่ี ่9 ตําบลบา้นแฮด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่มตอ่ตําบลโนนสมบรูณ์ และการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

225 โครงการขดุลอกลําหว้ยภเูหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นแฮด หมู ่2 ตําบลบา้นแฮด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 600 ม. รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่มตอ่ตําบลหนองแซง และการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

226 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

227 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

228 สรา้งอา่งเก็บกกันํ้าโคกพระ ม.1,10, เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 53 ม. ยาว 177 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

2,11,ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50  ม. ไดร้ับประโยชน์
บรโิภคและการเกษตร

229 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

230 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

231 ขดุลอกลําหว้ยไผ ่บา้นหนองชา ม.6  เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 1,484 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.นํ้าออ้ม เชือ่มบา้นวังโพน ม.3,10 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่ 

232 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

233 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

234 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

235 โครงการขดุลอกลําหว้ยอโีซ ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,680 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองเรอื ม.7 ต.โจดหนองแก กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
 -เขตบา้นเพ็กนอ้ย หมู ่5 บรโิภคและการเกษตร
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

236 โครงการขดุลอกลําหว้ยหลบุโพลง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,680 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ชว่งบา้นโพนแดง ม.5ต.โพนทอง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงใหญ ่บา้นโพนงาม ม.4 บรโิภคและการเกษตร
ต.ทา่นางแนว อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

237 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองโกนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 16 ม.ยาว 2,350ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ทา่วัด  ถงึ บา้นหนองมว่ง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ทางขวาง อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

238 โครงการขดุลอกหนองอา่งเก็บนํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 250 ม.ยาว 120 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กดุแห ่บา้นกดุแห ่ม.1 ต.ชมุแพ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

239 โครงการขดุลอกลําหว้ยกดุไชย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 35 ม.ยาว 480 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
จากบา้นไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

240 โครงการขดุลอกหนองเม็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั ขดุลอกหนองเม็ก 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบอ่ใหญ ่ม.3,8 ต.คคูํา อ.ซําสงู เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

241 โครงการขดุลอกหนองนกเขยีน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกหนองนกเขยีน 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคคูํา ม.2 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

242 โครงการขดุลอกหนองบอ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกหนองบอ่ 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบอ่ใหญ ่ม.3,8 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

243 โครงการขดุลอกบงึกะชา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกบงึกะชา 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นคคูลอง ม.7 ต.คคูํา อ.ซําสงู กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค พืน้ที ่19 ไร่ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

244 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

245 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

246 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

247 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

248 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

249 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้กัน้หว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ฝายนํ้าลน้ จํานวน 1 แหง่ 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สายบาตร บา้นคําแมด ม.2 ต.คําแมด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.ซําสงู จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

250 โครงการขดุลอกคลอง 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

251 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 -บ.โนนสวรรค ์
ม.3 ต.คอนฉมิ อ.แวงใหญ ่
จ.ขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

252 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

253 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

254 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

255 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

256 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

257 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้แบบ มข. เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 40 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
2527 หว้ยนํ้าเกลีย้ง บา้นหนองกงุ ม.10 กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.บา้นไผ ่อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

258 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ลําหว้ยจกิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม.พรอ้มกอ่สรา้ง 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
และทอ่ลอดเหลีย่มระบายนํ้าวางใน กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ทอ่ลอดเหลีย่มระบบนํ้าวาง ไดร้ับประโยชน์
ผวิจราจร (เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่- บรโิภคและการเกษตร ในผวิจราจร
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหัวหนอง)

259 โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขนาด 4 ชอ่ง ๆ ละ 3,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ขา้มลําหว้ยจงอาง บา้นแกน่คํา ม.10 - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 1.8 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นภเูหล็กนอ้ย ต.ภเูหล็ก อ.บา้นไผ่ บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

260 โครงการขดุลอกลําหว้ยแฮด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขดุลอกพืน้ที ่15 ไร่ 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองกงุ ม.1 ต.หนองปลาหมอ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

261 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

262 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

263 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

264 โครงการกอ่สรา้งสะพานเหล็กขา้ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 3 ม. ยาว 14 ม. 500,000   -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลําหว้ยรากไม ้เชือ่มตําบลดอนหัน - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 5 ม. ไดร้ับประโยชน์
เขวาไร ่จดุบา้นโนนตุน่ ม.7 ต.ดอนหัน บรโิภคและการเกษตร
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

265 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.

266 โครงการขดุลอกหนองหนิเหบิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16  ยาว 990 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นซบับอน ม.7ต.ซบัสมบรูณ ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 25,900 ลบ.ม.

267 โครงการขดุลอกลําหว้ยโพง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16  ยาว 990 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บา้นนาแพง ม.5 บา้นสงแดง ม.4 เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.นาแพง อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่  บรโิภคและการเกษตร 25,900  ลบ.ม.

268 โครงการขดุลอกหนองซําไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นซําไผ ่ม.6 ต.ซบัสมบรูณ ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

269 โครงการขดุลอกลําหว้ยเมย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนิตัง้ ม. 3,11 ต.ซบัสมบรูณ ์ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.โคกโพธิไ์ชยจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

270 โครงการขดุลอกลําหว้ยวังมน 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.

271 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50  ยาว 415 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.สชีมพ ูอ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 29,000 ลบ.ม.

272 โครงการขดุลอกลําหว้ยทรายขาว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50  ยาว 415 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.วังเพิม่ อ.สชีมพ ู จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 29,000 ลบ.ม.

273 โครงการขดุลอกลําหว้ยหวา้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.สชีมพ ูอ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

274 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าฝายโสก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12  ยาว 1,395 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาเจรญิ ม.11 ต.นาจาน เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 22,240 ลบ.ม.

275 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.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

276 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.

277 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.

278 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.

279 โครงการขดุคลองสง่นํ้าบา้นคมึชาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12 ม.ยาว 1000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

280 โครงการขดุคลองสง่นํ้าบา้นโนนลาน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 10 ม.ยาว 950 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.กดุธาต ุอ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

281 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ม.ยาว 2,200 ม. 2,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศลิา จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

282 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองผอื เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ม.ยาว 2,200 ม. 2,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาโพธิ ์ม.7 ต.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

283 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

284 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.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

285 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.

286 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 154  ยาว 154 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะหนองแดง บ.หนองไผ่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
เหนือ ม.8 ต.วังหนิลาด บรโิภคและการเกษตร 45,620 ลบ.ม.
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่

287 โครงการขดุกัน้ผนังตามแนวกดุ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 154  ยาว 154 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ระวา้   อําเภอแวงใหญ่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 45,620 ลบ.ม.

288 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะโคกหนองจกิ บ.หนองทอง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,070 ม.ดนิถมสงูเฉลีย่ ไดร้ับประโยชน์
ม.11 ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ และการเกษตร 1.50 ม.
จ.ขอนแกน่

289 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะหว้ยคํานอ้ยตอนบน นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,070 ม.ดนิถมสงูเฉลีย่ ไดร้ับประโยชน์
บา้นนาคํานอ้ย ม.3 ต.วังหนิลาด และการเกษตร 1.50 ม.
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่

290 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะลําหว้ยจานบา้นโสกกอ้ง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ม.6 ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ บรโิภคและการเกษตร 60,402 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

291 โครงการขดุลอกขยายสระหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สาธารณะสระหนองโกบา้นโป่งแหง้ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ม.5 ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ บรโิภคและการเกษตร 60,471 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

292 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แยพ้รอ้มคลองชลประทานสง่นํ้า เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 60,471 ลบ.ม.

293 โครงการขดุลอกฝายลําตาพฒุ ม.10 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(เสรมิคนักัน้นํ้า) ต.นาหนองทุม่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 60,471 ลบ.ม.

294 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํ้าวังทบั เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตา่ง หมู ่12 ต.นาหนองทุม่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 60,471 ลบ.ม.

295 โครงการขดุลอกหนองใหญ ่บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 154  ยาว 154 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
นํ้าออ้ม ม.1 ต.นํ้าออ้ม ต.หนองโก เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 45,620 ลบ.ม.

296 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมพนังกัน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลํานํ้าช ีบา้นหนองบวัดหีม ีม.20 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,070 ม.ดนิถมสงูเฉลีย่ ไดร้ับประโยชน์
ต.ทา่พระ อ.เมอืง-เขตโนนสมบรูณ ์ และการเกษตร 1.50 ม.
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

297 โครงการขดุลอกลําหว้ยยาง ชว่ง เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 2,500 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นนาเพยีง หมู ่6 -บา้นหนองบอน นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ไดร้ับประโยชน์
ม.9 ต.หนองกงุธนสาร อ.ภเูวยีง และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

298 โครงการขดุลอกลําหว้ยผักหนาม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 2,500 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองกงุธนสาร หมู ่1 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุธนสาร อ.ภเูวยีง และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

299 โครงการขดุลอกลําหว้ยไผ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 2,500 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสวรรค ์หมู ่5 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุธนสาร อ.ภเูวยีง และการเกษตร
จ.ขอนแกน่

300 โครงการขดุลอกหนองสมิ บา้นบอ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 2,500 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

หมูท่ี ่1 ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่- นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ไดร้ับประโยชน์
ลําหว้ยบอง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

301 โครงการขดุลอกลําหว้ยโกทา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 2,500 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตอนบน หมูท่ี ่4,6 บา้นนาแพง นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.เขานอ้ย อ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ และการเกษตร

302 โครงการขดุลอกหนองสาธารณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 10 ม. ยาว 2,500 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ประโยชนม์อ่งนาฮ ีหมูท่ี ่4 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นนาแพง ต.เขานอ้ย-ตําบล และการเกษตร
เมอืงเกา่พัฒนา อ.เวยีงเกา่
จ.ขอนแกน่

303 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมพนังกัน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลํานํ้าช ีบา้นหนองโพธิ ์ม.8 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,070 ม.ดนิถมสงูเฉลีย่ ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองแวง อ.พระยนื-บา้นป่าสงัข ์ และการเกษตร 1.50 ม.
ม.3 ต.ดอนชา้ง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

304 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมพนังกัน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -ผวิจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ลํานํ้าช ีบา้นเหลา่นกชมุ ม.4 นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 1,070 ม.ดนิถมสงูเฉลีย่ ไดร้ับประโยชน์
ต.ดอนหัน อ.เมอืง จ.ขอนแกน่-เขต และการเกษตร 1.50 ม.
อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม

305 โครงการขดุลอกลําหว้ยทราย ม.2 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,612 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.ละหานนา-เขต ต.ทา่วัด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 60,402 ลบ.ม.

306 โครงการขดุลอกลําหว้ยนา บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โนนงิว้ ม.2, บา้นหนองมว่ง ม.2 เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.ทางขวาง-เขต ต.ทา่วัด บรโิภคและการเกษตร 60,471 ลบ.ม.
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

307 โครงการขดุลอกแกง่กดุโคก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 100 ม.ยาว 1,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

308 โครงการขดุลอกหว้ยบกัอุย้ ในเขต เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 100 ม.ยาว 1,000 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร

309 โครงการขดุลอกหนองหัวโจด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 50 ม.ยาว 500 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโจดใหญ ่ต.บา้นโตน้ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

310 โครงการขดุลอกลําหว้ยอสีานเขยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,610 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสงา่ ม.6,บา้นหนองมว่ง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ม.2 ต.ทางขวาง อ.แวงนอ้ย-เขต บรโิภคและการเกษตร 60,356 ลบ.ม.
อ.พล จ.ขอนแกน่

311 โครงการขดุลอกลําหว้ยยางฮาด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ตอนกลาง บา้นโพนงาม ม.4 เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.ทา่นางแนว อ.แวงนอ้ย-บา้นรัตนะ บรโิภคและการเกษตร 60,471 ลบ.ม.
ม.2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ ่
จ.ขอนแกน่

312 โครงการขดุลอกลําหว้ยนอ้ย บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,613 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ทางขวางสอง ม.11 ต.ทางขวาง- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
เขต ต.ทา่วัด อ.แวงนอ้ย บรโิภคและการเกษตร 60,425 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน่

313 โครงการขดุลอกลําหว้ยเสยีว บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 18 ยาว 2,149 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
โนนแดงนอ้ย ม.5 ต.บา้นแทน่- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 60,440 ลบ.ม.

314 โครงการขดุลอกลําหว้ยหนองเอีย่น เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 20 ยาว 1,824 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นสระแกว้ ม.4 ต.บา้นแทน่- เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 60,420 ลบ.ม.

315 โครงการขดุลอกลําหว้ยไผ ่ม.3 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 12 ยาว 2,387 ม. 1,900,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.วังแสง อ.ชนบท-อ.โคกโพธิไ์ชย เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3 ม.ปรมิาตรดนิขดุ ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร 28,644 ลบ.ม.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

316 โครงการขดุลอกคลองลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ป่านอ้ย ต.ขวัเรยีง อ.ชมุแพ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

317 โครงการกอ่สรา้งผนังกัน้นํ้าลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ป่านอ้ย ต.ขวัเรยีง อ.ชมุแพ เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

318 โครงการกอ่สรา้งผนังกัน้นํ้า เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นอาจสามารถ หมู ่2 ต.นาเพยีง เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

319 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นแฮด หมูท่ี ่2 ตําบลบา้นแฮด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอบา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

320 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขามเปี้ย หมูท่ี ่5,9 ต.บา้นแฮด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอบา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

321 โครงการกอ่สรา้งฝายนํ้าลน้ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกั กวา้ง 16 ยาว 2,615 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองโงง้ หมูท่ี ่3 ต.บา้นแฮด เก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อําเภอบา้นแฮด จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

322 โครงการขดุลอกลําหว้ยสะอะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นขามเปี้ย หมูท่ี ่9 ตําบลบา้นแฮด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่มตอ่ตําบลโนนสมบรูณ์ และการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

323 โครงการขดุลอกลําหว้ยภเูหล็ก เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่กกัเก็บ -กวา้ง 29 ม. ยาว 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นแฮด หมู ่2 ตําบลบา้นแฮด นํ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค 600 ม. รวมลกึ  4  ม. ไดร้ับประโยชน์
เชือ่มตอ่ตําบลหนองแซง และการเกษตร
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

324 โครงการขดุลอกหนองนํ้าสาธารณะ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 90 ม. ยาว 225 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บา้นหนองแวงค ูม.6 ต.บา้นฝาง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

325 โครงการขดุลอกหว้ยแคนนอ้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 1,000 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนเหลือ่ม ม.4 อ.เปือยนอ้ย กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
จ.ขอนแกน่ - อ.นาเชอืก บรโิภคและการเกษตร
จ.มหาสารคาม

326 โครงการขดุลอกลําหว้ยใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 30 ม. ยาว 200 ม. 1,500,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.แกน่เทา่ ม.7 ต.บา้นฝาง กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 2.50 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.บา้นฝาง- ต.สาวะถ ี อ.เมอืง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

327 โครงการขดุลอกลําหว้ยใหญ ่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
(ตอน 2) บา้นทุม่ และ ต.นาหวา้ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

328 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

329 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

330 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

331 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

332 โครงการขดุลอกหว้ยหาดตอนบน เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ขนาดกวา้ง 12 ม. ยาว 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค 250 ม. ไดร้ับประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

บรโิภคและการเกษตร

333 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

334 โครงการขดุลอกฝายหนองชา้งตาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 60 ม.ยาว 50 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโนนสะอาด ต.โนนสะอาด กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

335 โครงการขดุลอกลําหว้ยโจด เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,050 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกสวา่งม.10 ต.โคกสงู  กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
อ.อบุลรัตน ์ เชือ่มเขต อ.เมอืง บรโิภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน่

336 โครงการขดุลอกลําหว้ยเตา่ บ.มาลา เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 72 ม.ยาว 130 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ม.3 ต.ชมุแพ เชือ่มเทศบาล กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
เมอืงชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

337 โครงการขดุลอกหนองเทงิ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม. ลกึ 4 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บ.หนองสองหอ้ง ม.1 ต.นางาม กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์
อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

338 โครงการขดุลอกลําหว้ยศลิาพรอ้ม เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 15 ม.ยาว 2,510 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
กอ่สรา้งทางนํ้าผา่น ชว่ง บ.หนองกงุ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ม.2  ต.ศลิา - บา้นหัวถนน บรโิภคและการเกษตร
ม.5 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

339 โครงการขดุลอกบงึหนองหวาย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ความยาว 745 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นบงึฉมิ ม.4 ต.บงึเนียม และ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.โคกส ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

340 โครงการขดุลอกหนองบวัทอง ม.8 เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 50 ม. ลกึ 4 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
ต.โนนคอม อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ไดร้ับประโยชน์

บรโิภคและการเกษตร
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

341 โครงการขดุลอกลําหว้ย เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 12 ม.ยาว 741 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
สายบาตรนอ้ย บา้นนามลู ม.4 - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
บา้นตอประดู ่ม.3  ต.ดนูสาด บรโิภคและการเกษตร
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

342 โครงการขดุลอกหนองเตา่ เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ ความยาว 502 ม. 1,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นหนองเตา่ ม.5  ต.โคกส ีและ กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 4.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองตมู อ.เมอืง  จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

343 โครงการขดุลอกหว้ยเสยีว เพือ่ใหร้าษฎรมแีหลง่ กวา้ง 20 ม. ยาว 2,400 ม. 2,000,000 -จํานวนพืน้ทีก่ารเกษตรที่
บา้นโคกกลาง ม.8  ต.วังชยั - กกัเก็บนํ้าเพือ่การอปุโภค ลกึ 3.00 ม. ไดร้ับประโยชน์
ต.หนองกงุ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ บรโิภคและการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่



5 - 47

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.2  พฒันา ปรบัปรงุและฟื้นฟแูหลง่นํา้ธรรมชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บนํา้ใหเ้พยีงพอกบัการเกษตร อปุโภคและบรโิภค 

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

112,620,000     234,884,000    181,300,000    รวม      343  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่ 5.3  สนบัสนนุพฒันาประสทิธภิาพการจดัการขยะแบบครบวงจรและนํา้เสยีชุมชนแบบมสีว่นรว่ม

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการบรหิารจดัการขยะและ  -รณรงคส์รา้งจติสํานกึในการ -อบรมโรงเรยีนในจงัหวัด 2,200,000     2,200,000    2,200,000    ชมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
มลพษิในจงัหวัดขอนแกน่ อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ขอนแกน่ จํานวน 50 แหง่

 -ลดปรมิาณขยะในชมุชน
พืน้ที ่จ.ขอนแกน่ โดยการ
สรา้งมลูคา่เพิม่

2 โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชมุชน  -เพือ่สรา้งจติสํานกึในการ -อบรมชมุชนในจงัหวัด 500,000        500,000       500,000      ชมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ในการจดัการขยะมลูฝอยแบบครบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขอนแกน่ จํานวน 20 แหง่
วงจร และสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่

ประชาชน และเยาวชน
 -เพือ่ลดปรมิาณขยะใน
โรงเรยีนและชมุชน

3 โครงการบรหิารจดัการระบบกําจดั เพือ่ลดปรมิาณขยะในจงัหวัด -จดัประชมุสมัมนา อปท. 800,000        800,000       800,000      อปท.ทีเ่ขา้รว่มการสมัมนา
ขยะมลูฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยการสรา้งมลูคา่เพิม่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จงัหวัดขอนแกน่

4 โครงการบรหิารจดัการขยะและ  -รณรงคส์รา้งจติสํานกึในการ  -จัดอบรมศกึษาดงูานการ 500,000        500,000       500,000      ลดปรมิาณขยะอันตราย
มลพษิชมุชนจงัหวัดขอนแกน่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คดัแยก การเก็บขน และการ ในจงัหวัดขอนแกน่

และสิง่แวดลอ้ม กําจัดขยะอันตรายใหแ้ก ่
 -สรา้งการมสีว่นรว่มของประ อปท. ในจงัหวัดขอนแกน่
ชาชนในการแกไ้ขปัญหาขยะ
อันตราย

5 โครงการบรหิารจดัการขยะอันตราย  -สรา้งการมสีว่นรว่มของ -จดัอบรมการคดัแยก 400,000        400,000       400,000      ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
จงัหวัดขอนแกน่ ประชาชนในการแกไ้ข การเก็บขน และการกําจดั

ปัญหาขยะอันตรายในเขต ขยะอันตรายใหแ้ก่
จงัหวัดขอนแกน่ ประชาชนในเขตจงัหวัด

ขอนแกน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการวางทอ่ระบายนํ้าคอนกรตี  -เพือ่ป้องกนันํ้าทว่มขงั ความยาว 150 ม. วางทอ่ 303,000        ระดบัความพงึพอใจของ
เสรมิเหล็ก บา้นหนองแวง ม. 8,12, และใหม้รีะบบระบายนํ้าเสยี ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประชาชนในเขตพืน้ที่
17,21 ต.ทา่พระ เชือ่มทางหลวง ชมุชน 0.40x1.00 ม. โครงการ
แผน่ดนิหมายเลข 2 อ.เมอืง
จ.ขอนแกน่

7 โครงการวางทอ่ระบายนํ้าคอนกรตี  -เพือ่ป้องกนันํ้าทว่มขงั ความยาว 150 ม. วางทอ่ 284,000        ระดบัความพงึพอใจของ
เสรมิเหล็ก บา้นหัวสระ ม.6 และใหม้รีะบบระบายนํ้าเสยี ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต.ดอนชา้ง - ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง ชมุชน 0.40x1.00 ม. และความ โครงการ
จ.ขอนแกน่ ยาว 60 เมตร วางทอ่

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
0.60x1.00 ม.

8 โครงการศกึษาความเหมาะสม เพือ่ศกึษาความเหมาะสม ปีละ 1 แหง่ 1,500,000    1,500,000    รายงานผลการศกึษา
การศกึษาผลกระทบเบือ้งตน้ เบือ้งตน้ และผลกระทบ 
จดัสรา้งศนูยก์ําจดัขยะจงัหวัด สิง่แวดลอ้มการกอ่สรา้ง
ขอนแกน่ ศนูยก์ําจดัขยะจงัหวัด

ขอนแกน่

4,987,000 5,900,000 5,900,000 

                                                                                                                                                 

รวม   8  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ย  -เพือ่สรา้งเครอืขา่ยอาสา -อบรมสาสมัครฯ ใน 500,000     500,000      500,000     จํานวนอาสาสมัครฯ ทีผ่า่น
อาสาสมัครพทิักษ์ทรัพยากร สมัครพทิักษ์ทรัพยากร จังหวัด จํานวน 200 คน การอบรม
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

หมูบ่า้น (ทสม.) ในการเฝ้า
ระวังและดแูลรักษา
สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่

2 โครงการสง่เสรมิกลุม่องคก์รดา้น  -เพือ่สรา้งภาคคีวามรว่มมอื -กจิกรรมดา้นอนุรักษ์ 400,000     500,000      500,000     จํานวนกจิกรรมขององคก์ร
การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกนั สิง่แวดลอ้ม ไมน่อ้ยกวา่ อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

ระหวา่งรัฐและเอกชน 2 กจิกรรม

3 โครงการ 1 อําเภอ 1 ชมุชนตน้แบบ  -เพือ่พัฒนาชมุชนตน้แบบ -หมูบ่า้นตน้แบบในจังหวัด 600,000     700,000      700,000     ประชาชนไดม้คีวามรูแ้ละ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ การจัดการทรัพยากร ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ มสีว่นรว่มในการพัฒนา
สิง่แวดลอ้ม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3 หมูบ่า้น ทอ้งถิน่ 2 หมูบ่า้น

สําหรับเป็นตวัแบบแกห่มูบ่า้น
อืน่ในการนําไปขยายผล

4 โครงการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการ  -เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับรู ้ แกนนําชมุชนในเขต 500,000     500,000      500,000     จํานวนผูเ้ขา้รับการอบรม
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ การเปลีย่นแปลงของ จังหวัดขอนแกน่ จํานวน
สิง่แวดลอ้มในภาวการณ์เปลีย่น ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 1,500 คน
แปลงอณุหภมูโิลก สิง่แวดลอ้ม

 -เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้
และปรับตวัเขา้ภับภาวะ
โลกรอ้น

5 โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตร์  -เพือ่วางแผนการพัฒนา จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารให ้ 150,000     150,000      150,000     อปท.มกีรอบการพัฒนา
การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากร ดา้นการจัดการทรัพยากร แก ่อปท. และหน่วยงาน ดา้นการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กีย่วขอ้ง ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
จังหวัดขอนแกน่ สําหรับ อปท. ทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

ภาวะการณ์ปัจจุบัน

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่5.4  เสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถของชุมชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแตล่ะพืน้ที่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่5.4  เสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถของชุมชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแตล่ะพืน้ที่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

6 โครงการบรูณาการความรว่มมอื  -เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลู -จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 500,000     500,000      500,000     จํานวนผูเ้ขา้รับการอบรม
ของภาครัฐ เอกชน ชมุชนทอ้งถิน่ และความรว่มมอืดา้น จัดทําระบบฐานขอ้มลูดา้น
เพือ่การอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากร สิง่แวดลอ้ม การจัดการนํ้า สิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพืน้ที่ อยา่งเป็นระบบ
ลุม่นํ้าจังหวัดขอนแกน่  -เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนั กําจัด

มลภาวะและพัฒนาศกัยภาพ
เครอืขา่ยอนุรักษ์พืน้ทีลุ่ม่นํ้า

7
โครงการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ เพือ่ตดิตามและเฝ้าระวัง

 -สุม่ตรวจคณุภาพแหลง่ 500,000        500,000       
รายงานผลการตรวจตดิตาม

สิง่แวดลอ้มเพือ่จัดทํารายงาน คณุภาพมลพษิทางนํ้า นํ้าสําคญัในจังหวัดไม่ และเฝ้าระวังคณุภาพแหลง่
สถานการณ์มลพษิในทอ้งถิน่ ของแหลง่นํ้าทีส่ําคญัในเขต นอ้ยกวา่ 2 แหง่ ไมน่อ้ย นํ้า

จังหวัดขอนแกน่ กวา่ 50 ตวัอยา่ง
-อบรมการตรวจและเฝ้า
ระวังแหลง่นํ้าแกเ่ยาวชน
รวม 1 รุน่ 150 คน

8 โครงการศกึษาวจิัยเพือ่การจัด เพือ่หารปูแบบและแนวทาง ไมน่อ้ยกวา่ 1 เรือ่ง 1,000,000 1,000,000 รายงานผลการศกึษา
การสิง่แวดลอ้ม ในการบรหิารจัดการภาวะ

มลพษิในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

9 โครงการป้องกนัและแกไ้ขมลพษิ 1) เพือ่ลดภาวะการเกดิมลพษิ 1)ศกึษา วจิัยหาแนวทาง 1,000,000    มเีครอืขา่ยอาสาสมัคร
ทางอากาศและแหลง่นํ้าตาม ทางอากาศและแหลง่นํ้า ป้องกนัและแกไ้ขสาเหต ุ ป้องกนัและแกไ้ข
ธรรมชาติ 2)เพือ่ลดมลพษิของเสยีจาก ของการเกดิมลพษิ มลพษิ

การอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 2)ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีใ่น
ภายในชมุชนไดร้ับการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
บําบัดกอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่ 3)เตรยีมความพรอ้ม
นํ้าธรรมชาติ เพือ่รับการถา่ยโอนภารกจิ 

จากสว่นกลาง

10 โครงการ 1 ชมุชน 1 ป่ารักษา  -เพือ่พัฒนาชมุชนตน้แบบ -เพิม่พืน้ทีป่่าชมุชน 500,000      500,000     ประชาชนไดม้คีวามรูแ้ละ
สิง่แวดลอ้ม การจัดการทรัพยากร ในเขตจังหวัดขอนแกน่ มสีว่นรว่มในการพัฒนา

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทอ้งถิน่ 2 หมูบ่า้น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



5 - 50

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันาที ่5.4  เสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถของชุมชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนตามความเหมาะสมแตล่ะพืน้ที่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ใหม้คีวามยัง่ยนื
11 โครงการจัดตัง้อทุยานธรณีจังหวัด 1)จัดทําขอ้เสนอจัดตัง้ -แหลง่อนุรักษ์ธรณีวทิยา 1,500,000 มอีทุยานธรณีระดบัจังหวัด

ขอนแกน่ อทุยานธรณีระดบัจังหวัด อยา่งนอ้ย 5 แหลง่
(อดุหนุนสํานักงานทรัพยากร 2)เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ -แหลง่ธรณีวทิยา
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) รับฟังความคดิเห็นและสรา้ง อยา่งนอ้ย 1 แหง่

การมสีว่นรว่มของประชาชน -แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรณี
ในการจัดตัง้อทุยาน วทิยา อยา่งนอ้ย 10 แหลง่
3)เพือ่พัฒนาอทุยานธรณี -แหลง่อนุรักษ์ทาง
ระดบัจังหวัด เป็นระดบั วัฒนธรรม อยา่งนอ้ย 5
ประเทศ และระดบัโลก แหลง่

-แหลง่ธรณีวทิยาทั่วไป
อยา่งนอ้ย 22 แหง่

4,150,000      5,850,000         4,850,000       รวม   11   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 6.1 สง่เสรมิสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหมใ่นการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารสาธารณะแกป่ระชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู  -เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลู -จา้งทีป่รกึษาพัฒนาระบบ 100,000    100,000    100,000   ระบบฐานขอ้มลูบรหิารงาน กองการเจา้หนา้ที่
การบรหิารงานบคุคลขององคก์าร บรหิารงานบคุคลขององคก์าร ขอ้มลูบรหิารงานบคุคล บคุคล 1 ระบบ
บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ บรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่ 1 ระบบ

สําหรับจัดเก็บขอ้มลูบคุลากร
ใหเ้ป็นระบบ 

2 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารงาน 1.เพือ่เป็นการฝึกอบรมดว้ยการ -อบรมเชงิปฏบิัตกิารแก่ 200,000    200,000    200,000   จํานวนผูเ้ขา้รว่มอบรม กองชา่ง
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่คน ปฏบิัตงิานจรงิในดา้นการ บคุลากรขององคก์ร ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
ทัง้มวล (Universal Design) ออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่คน ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน

ทัง้มวลแกบ่คุลากรขององคก์ร เขตอําเภอเมอืงขอนแกน่
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต และบคุลากรจากหน่วยงาน
จังหวัดขอนแกน่ อืน่ทีป่ฏบิัตงิานเกีย่วขอ้งกบั
2.เพือ่เป็นการชว่ยเหลอืผูพ้กิาร การชว่ยเหลอืคนพกิาร
ทีด่อ้ยโอกาสใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัที่
เหมาะสม

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  -เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ -วางระบบเครอืขา่ย 500,000    500,000    500,000   ระบบสารสนเทศ 1 ระบบ สํานักปลัดฯ
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด ขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด อนิเตอรเ์น็ตภายในองคก์ร
ขอนแกน่ ขอนแกน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ เชือ่มทกุสว่นราชการ

สําหรับใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร -ปรับปรงุระบบเครอืขา่ย
และใชใ้นการปฏบิัตงิาน เดมิใหม้ปีระสทิธภิาพ

4 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ  -เพือ่ใหก้ารจัดเก็บภาษีรถเป็น -จัดหาครภุัณฑใ์ชใ้นการ 1,427,000 ระดบัความพงึพอใจของ สํานักงานขนสง่
จัดเก็บภาษีคา้งชาํระ รายไดข้ององคก์ารบรหิารสว่น จัดเก็บภาษีรถ ดงันี้ ผูใ้ชบ้รกิาร จังหวัดขอนแกน่
(อดุหนุนสํานักงานขนสง่จังหวัด จังหวัดขอนแกน่เพิม่มากขึน้ 1.เครือ่งคอมพวิเตอร์ (กองคลัง)
ขอนแกน่)  -ผูใ้ชบ้รกิารไดร้ับความสะดวก จํานวน 2 เครือ่ง

รวดเร็ว และพงึพอใจ 2.เครือ่งคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊คพรอ้มระบบปฏบิัติ
การ จํานวน 1 เครือ่ง
3.เครือ่งพมิพ ์Passbook
จํานวน 3 เครือ่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่



6 - 2

แนวทางการพฒันาที ่ 6.1 สง่เสรมิสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหมใ่นการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารสาธารณะแกป่ระชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

4.เครือ่งพมิพเ์ลเซอร์
ชนดิ LED ขาวดํา จํานวน
3 เครือ่ง

2,227,000 800,000    800,000   รวม  4  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่6.2   พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

1 เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญ เพือ่สมทบกองทนุบําเหน็จ -สมทบกองทนุบําเหน็จ 11,583,810 11,583,810  11,583,810  ระดบัความพงึพอใจของ กองคลงั
บํานาญ ขา้ราชการ/ลกูจา้ง บํานาญขา้ราชการ/ลกูจา้ง บคุลากร
และกองทนุบําเหน็จบํานาญ -สมทบกองทนุบําเหน็จ
ขา้ราชการ (กบข.) บํานาญขา้ราชการ (กบข.) 14,700,000 14,700,000  14,700,000  ระดบัความพงึพอใจของ กองคลงั

กองการศกึษาฯ 326 คน บคุลากร
-สมทบกองทนุบําเหน็จ
บํานาญลกูจา้งประจํา 137,000      137,000      137,000      ระดบัความพงึพอใจของ กองคลงั
25 อตัรา บคุลากร
-สมทบกองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการฯ 67,180       67,180        67,180        ระดบัความพงึพอใจของ สถานขีนสง่ฯ
-สมทบกองทนุบําเหน็จ บคุลากร
บํานาญขา้ราชการ (กบข.) 140,000      140,000      140,000      ระดบัความพงึพอใจของ กองการศกึษาฯ
ของขา้ราชการกองการ บคุลากร
ศกึษาฯ
-สมทบกองทนุ กสอ. 130,000      130,000      130,000      

2 เงนิสาํรองจา่ย เพือ่สาํรองจา่ยกรณีเร่งดว่น -ชว่ยเหลอืราษฎรกรณี 50,500,000 50,500,000  50,500,000  จํานวนโครงการ/กจิกรรม สาํนักปลดัฯ
และจําเป็นในการชว่ยเหลอื เกดิสาธารณภัยหรอืไดร้ับ เร่งดว่น
และแกไ้ขปัญหาความ ความเดอืดรอ้น
เดอืดรอ้นแกร่าษฎร -ราษฎรใน 26 อําเภอ

3 รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน 1.เพือ่เป็นเงนิทนุการศกึษา -เงนิทนุการศกึษาผูบ้รหิาร 1,284,000   1,284,000    1,284,000   จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับทนุ กองการเจา้หนา้ที่
ของผูบ้รหิารและบคุลากร สมาชกิสภา อบจ.ขก. การศกึษา

และขา้ราชการ อบจ.ขก.
2.เพือ่สมทบกองทนุประกนั -สมทบกองทนุประกนัสงัคม
สงัคมของพนักงานจา้ง พนักงานจา้ง ลกูจา้ง และ
และลกูจา้งตามภารกจิ ลกูจา้งชัว่คราว ในสงักดั 

รวม 124 คน
(1)กองการเจา้หนา้ที่ 700,000 700,000 700,000 รอ้ยละของงบประมาณที่ กองการเจา้หนา้ที่
(2)กองการศกึษาฯ 970,000 970,000 970,000 เบกิจา่ย กองการศกึษาฯ
(3) สถานขีนสง่ฯ 298,800 298,800 298,800 กองกจิการขนสง่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่6.2   พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

4 เงนิประกนัสงัคม เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบทนุ -พนักงานจา้ง จํานวน 2 คน 24,000 24,000 24,000 รอ้ยละของงบประมาณที่ สาํนักปลดัฯ
ประกนัสงัคม เบกิจา่ย

- ครูและบคุลากรทางการ 520,000 520,000 520,000 รอ้ยละของงบประมาณที่ กองการศกึษาฯ
ศกึษา 31 ราย เบกิจา่ย
-พนักงานจา้ง จํานวน 262,000 262,000 262,000 รอ้ยละของงบประมาณที่ กองคลงั
35 คน เบกิจา่ย

5 โครงการบรหิารจัดการ การคลงั
อบจ.ขอนแกน่
5.1 เงนิเดอืน
(1)เงนิเดอืนนายกฯและรองนายกฯ เพือ่เป็นเงนิเดอืนและคา่ตอบ -นายก อบจ.ขก. 1 คน 1,766,000   1,766,000    1,766,000   รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ สาํนักปลดัฯ

แทนสาํหรับนายกฯ และ -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จา่ย
รองนายก อบจ.ขก.

(2) เงนิเดอืนเลขานุการและ เพือ่เป็นเงนิเดอืนเลขาฯ และ -เลขานุการ 1 คน 899,600      899,600      899,600      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ สาํนักปลดัฯ
 ทีป่รกึษานายกฯ ทีป่รกึษานายก อบจ.ขก. -ทีป่รกึษานายก อบจ.ขก. จา่ย

 5 คน
(3) เงนิเดอืนขา้ราชการ เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ ขา้ราชการสงักดั รวม 692 รอ้ยละของงบประมาณที่

ขา้ราชการในสงักดั อบจ.ขก. อตัรา ในสงักดัดงันี้ เบกิจา่ย
(1) สํานักปลัดฯ 9,941,000   959,800      978,900      สาํนักปลดัฯ
(2) กองชา่ง 9,402,000   9,590,000    9,782,000   กองชา่ง
(3) กองคลงั 8,550,000   8,721,000    8,895,000   กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 3,000,600   3,060,000    3,121,000   กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 8,200,000   8,364,000    8,531,000   กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 7,371,000   7,518,000    7,668,000   กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 4,100,000   4,180,000    4,263,000   กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 5,930,000   6,040,000    6,160,000   กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 5,300,000   5,400,000    5,500,000   กองการเจา้หนา้ที่
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 845,000      862,000      879,000      หน่วยตรวจสอบภายใน
(11) โรงเรยีน 19 โรง 199,000,000 202,980,000 207,039,600 โรงเรยีนในสงักดั
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5.2 คา่ตอบแทน
(1) คา่ตอบแทนประธานสภาฯ เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน สมาชกิสภา อบจ.ขก. 10,064,000 10,064,000  10,064,000  รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองกจิการสภาฯ
รองประธานสภาฯและสมาชกิสภา ประธานสภา/รองประธานสภาฯ จํานวน 42 คน จา่ย
อบจ.ขก. และ ส.อบจ.ขก.

(2)คา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง เพือ่เป็นคา่ตอบแทนนายกฯ/ -นายก อบจ.ขก. 1 คน 390,000      390,000      390,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ สาํนักปลดัฯ
นายกฯ/รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก. -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จา่ย

(3)คา่ตอบแทนพเิศษนายกฯ/ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนนายกฯ/ -นายก อบจ.ขก. 1 คน 390,000      390,000      390,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ สาํนักปลดัฯ
รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก. -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จา่ย

(4) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั เพือ่เป็นคา่ตอบแทน คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง 700,000      700,000      700,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองพัสดฯุ
เป็นประโยชนแ์ก ่อบจ.ขก. คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง ตรวจรับการจา้ง และผู ้ จา่ย

ตรวจการจา้ง และผูค้วบคมุ ควบคมุงานกอ่สรา้ง
งานกอ่สรา้งของ อบจ.ขก. ไมน่อ้ยกวา่ 350 โครงการ

(5) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนคณะ คา่ตอบแทนการประชมุ 190,000      190,000      190,000      จํานวนครัง้ของการจัดการ กองการเจา้หนา้ที่
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        รอ้ยละของงบประมาณ กองการเจา้หนา้ที่
สอบสวนทางวนิัย กรรมการสอบสวนทางวนิัย อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ ทีเ่บกิจา่ย

(7) คา่ตอบแทนการตรวจประเมนิ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนคณะ คา่ตอบแทนการตรวจ 370,000      370,000      370,000      จํานวนผลงานทีส่ง่เขา้รับ กองการศกึษาฯ
ผลงานครูและบคุลากรทางการ กรรมการตรวจประเมนิ ประเมนิผลงานครูและ การตรวจประเมนิ
ศกึษา ผลงานครูและบคุลากร บคุลากรทางการศกึษา

ทางการศกึษาโรงเรยีนใน
สงักดั

(8) คา่ตอบแทนรายเดอืน เพือ่เป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน คา่ตอบแทนขา้ราชการครู 14,580,000 14,580,000  14,580,000  รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองคลงั
ใหแ้กข่า้ราชการครูและ และบคุลากรทางการศกึษา จา่ย
บคุลากรทางการศกึษา ทีม่ี ทีม่วีทิยฐานะชาํนาญการ
วทิยฐานะชาํนาญการ ชาํนาญ ชาํนาญการพเิศษ 
การพเิศษ เชีย่วชาญ และ เชีย่วชาญ และเชีย่วชาญ
เชีย่วชาญพเิศษ พเิศษ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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(9) เงนิประจําตําแหน่ง เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งผอ./หน.สาํนักฯ สงักดั จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับเงนิ
ระดบัหัวหนา้สว่นราชการ (1) สํานักปลัดฯ 388,800      388,800      388,800      ประจําตําแหน่ง สาํนักปลดัฯ
หน่วยงานในสงักดั อบจ.ขก. (2) กองชา่ง 67,200       67,200        67,200        กองชา่ง

(3) กองคลงั 67,200       67,200        67,200        กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 67,200       67,200        67,200        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 336,000      336,000      336,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 67,200       67,200        67,200        กองแผนฯ
(7)กองกจิการขนสง่ 67,200       67,200        67,200        กองกจิการขนสง่
(8)กองพัสดฯุ 67,200       67,200        67,200        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 134,400      134,400      134,400      กองการเจา้หนา้ที่
(10) โรงเรยีน 19 โรงเรยีน 14,600,000 14,600,000  14,600,000  โรงเรยีนในสงักดั

5.3 คา่จา้ง
(1) คา่จา้งลกูจา้งประจํา เพือ่เป็นคา่จา้งลกูจา้งประจํา ลกูจา้งประจํา สงักดั รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ

สว่นราชการสงักดั อบจ.ขก. (1) สาํนักปลดัฯ  8  คน 1,063,000   1,084,000    1,105,000   จา่ย สาํนักปลดัฯ
(2) กองชา่ง 26 คน 3,094,000   3,155,800    3,218,000   กองชา่ง
(3) โรงเรยีน 19 โรง 4,162,000   4,245,000    4,330,000   กองคลงั
60 อตัรา

(2) คา่จา้งพนักงานจา้ง เพือ่เป็นคา่ครองชพีพนักงาน พนักงานจา้งในสงักดั รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
จา้งปฏบิตังิานสว่นราชการ ประมาณ 80 คน ดงันี้ จา่ย
ในสงักดั อบจ.ขก. (1) สาํนักปลดัฯ 2,103,000   2,145,000    2,187,000   สาํนักปลดัฯ

(2) กองแผนและงบประมาณ 798,000      813,000      829,000      กองแผนฯ
(3) กองชา่ง 2,372,000   2,419,000    2,467,000   กองชา่ง
(4) กองพัสดฯุ 254,000      259,000      268,000      กองพัสดุ
(5)กองกจิการสภาฯ 280,000      285,000      390,000      กองกจิการสภาฯ
(6) กองการศกึษาฯ 10,060,000 10,060,000  10,060,000  กองการศกึษาฯ
(7)กองการเจา้หนา้ที่ 1,072,600   1,072,600    1,072,600   กองการเจา้หนา้ที่
(8) กองคลัง 130,000      132,000      134,000      กองคลงั
(9) สถานขีนสง่ฯ 2,988,000   2,500,000    4,000,000   สถานขีนสง่ฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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(3) คา่จา้งพนักงานจา้ง เพือ่เป็นคา่ครองชพีพนักงาน พนักงานจา้งตามภารกจิ 3,000,000   3,060,000    3,121,000   กองคลงั
จา้งตามภารกจิ (บคุลากร พนักงานจา้งทั่วไป
สนับสนุนการสอน) พนักงาน ของสถานศกึษาสังกัด
จา้ง (ตําแหน่งทีป่ระเมนิจาก อบจ.ขอนแกน่
พนักงานราชการของ ร.ร.
ถา่ยโอนฯ ทีถ่กูยกเลกิสญัญา
จา้ง) และพนักงานจา้งทัว่ไป
ของสถานศกึษาสงักดั อบจ.

(4) คา่จา้งพนักงานจา้งครูอาสา เพือ่เป็นคา่จา้งพนักงานจา้ง พนักงานจา้งครอูาสาพัฒนา 200,500      204,500      208,300      สาํนักปลดัฯ
พัฒนาการศกึษา ครูอาสาพัฒนาการศกึษา การศกึษา ประจําสนามกฬีา

จังหวัดขอนแกน่

5.4 เงนิเพิม่และเงนิรางวลั
(1) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ เพือ่เป็นคา่ตอบแทนและเงนิ ผูบ้รหิาร/ผอ.กอง/นติกิร/ จํานวนบคุลากรทีไ่ดร้ับเงนิ

เพิม่ตา่งๆทีม่สีทิธไิดร้ับแก่ ครู และบคุลากรทางการ เงนิเพิม่คา่ครองชพี
ขา้ราชการตามทีก่ฎหมาย ศกึษา
กําหนด (1) สาํนักปลดัฯ 708,000      708,000      708,000      สาํนักปลดัฯ

(2) กองชา่ง 137,000      137,000      137,000      กองชา่ง
(3) กองคลงั 230,000      230,000      230,000      กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 67,200       67,200        67,200        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 545,000      545,000      545,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 126,000      126,000      126,000      กองแผนฯ
(7)กองกจิการขนสง่ 74,000       74,000        74,000        กองกจิการขนสง่
(8)กองพัสดฯุ 127,200      127,200      127,200      กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 184,300      184,300      184,300      กองการเจา้หนา้ที่
(10)หน่วยตรวจสอบภายใน 35,000       35,000        35,000        หน่วยตรวจสอบฯ
(11) โรงเรยีน 19 โรง 1,100,000   1,100,000    1,100,000   โรงเรยีนในสงักดั

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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5.4 เงนิเพิม่และเงนิรางวลั (ตอ่)
(2) เงนิเพิม่การครองชพีขา้ราชการ เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชพี -ขา้ราชการในสงักดั จํานวน 420,000      420,000      420,000      จํานวนขา้ราชการทีไ่ดร้ับ กองคลงั

ของขา้ราชการ อบจ.ขก. 15 อตัรา เงนิเพิม่คา่ครองชพี
ทีม่สีทิธไิดร้ับเงนิตามระเบยีบ  -ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 5,730,000   5,730,000    5,730,000   กองคลงั

270  อตัรา

(3) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลกูจา้ง เพือ่เป็นเงนิเพิม่ของลกูจา้ง  -ลกูจา้งประจําในสังกัด 60,800       60,800        60,800        จํานวนลกูจา้งทีไ่ดร้ับเงนิ สาํนักปลดัฯ
ประจํา ประจําในสงักดั อบจ.ขก. จํานวน 65 อตัรา เพิม่

-ลกูจา้งประจําของสถาน 60,000       60,000        60,000        กองคลงั
ศกึษาสงักดั อบจ.ขก.
-ลกูจา้งประจําสงักดั 11,200       11,200        11,200        
กองชา่ง

(4) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง เพือ่เป็นเงนิเพิม่ของพนักงาน พนักงานจา้งครูอาสาพัฒนา 160,000      163,000      166,000      จํานวนพนักงานจา้งทีไ่ดร้ับ สาํนักปลดัฯ
ครูอาสาพัฒนาการศกึษา จา้งครูอาสาพัฒนาการศกึษา การศกึษา ประจําสนาม เงนิเพิม่

กฬีาจังหวดัขอนแกน่

(5) เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ เพือ่เป็นเงนิรางวลัประจําปี ขา้ราชการและลกูจา้ง 30,000,000 30,000,000  30,000,000  รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองการเจา้หนา้ที่
สาํหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่เป็น การปฏบิตังิานดเีดน่ของ ในสงักดั อบจ.ขก. จา่ย
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี) ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงาน ไมน่อ้ยกวา่ 877 คน

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาสงักดั อบจ.
ขอนแกน่

(6) เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ เพือ่เป็นเงนิรางวลัแกเ่จา้หนา้ทีเงนิรางวัลเจา้หนา้ทีต่ํารวจ 384,000      384,000      384,000      รอ้ยละของงบประมาณที่ สถานขีนสง่
ตํารวจและทหาร ทีป่ฏบิตังิาน และทหารทีป่ฏบิตังิานใน เบกิจา่ย ผูโ้ดยสารฯ
ในสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารใน สถานขีนสง่ฯ 3 แหง่
สงักดั

(7) เงนิชว่ยคา่ครองชพีขา้ราชการ เพือ่ชว่ยคา่ครองชพี ขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา 300,000      300,000      300,000      ระดบัความพงึพอใจ กองคลงั
บํานาญสว่นทอ้งถิน่ ขา้ราชการบํานาญสว่น ในสงักดั ทีเ่กษียณอายุ ของขา้ราชการ/ลกูจา้ง

ทอ้งถิน่สงักดัองคก์ารบรหิาร ราชการ
สว่นจังหวดัขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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5.4 เงนิเพิม่และเงนิรางวลั (ตอ่)
(8) เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง เพือ่เป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ และ พนักงานจา้งสงักดั อบจ.ขก. รอ้ยละของงบประมาณ

เงนิเพิม่การครองชพีแก่ -สาํนักปลดัฯ 1,500,000   1,530,000    1,560,000   ทีเ่บกิจา่ย สาํนักปลดัฯ
พนักงานจา้งตามทีก่ฎหมาย -กองการศกึษาฯ 6,500,000   6,630,000    6,762,000   กองการศกึษาฯ
กําหนด -กองแผนฯ 100,000      102,000      104,000      กองแผนฯ

-กองชา่งฯ 623,000      635,000      647,000      กองชา่งฯ
-กองพัสดฯุ 108,000      110,000      112,000      กองพัสดฯุ
-กองกจิการสภาฯ 72,000       73,000        74,000        กองกจิการสภาฯ
-กองคลงั 60,000       61,000        62,000        กองคลงั
-กองการเจา้หนา้ที่ 550,400      550,400      550,400      กองการเจา้หนา้ที่
-สถานขีนสง่ฯ 3 แหง่ 820,000      820,000      820,000      กองกจิการขนสง่
-โรงเรยีน 19 โรงเรยีน 1,500,000   1,500,000    1,500,000   กองคลงั
31 อตัรา

(9) เงนิวทิยฐานะครูและบคุลากร เพือ่เป็นเงนิวทิยฐานะครู ครูและบคุลากรทางการ 20,500,000 20,500,000  20,500,000  รอ้ยละของงบประมาณ กองการศกึษาฯ
ทางการศกึษา และบคุลากรทางการศกึษา ศกึษาระดบัชาํนาญการ ทีเ่บกิจา่ย

โรงเรยีนในสงักดั พเิศษเชยีวชาญ และ
เชีย่วชาญพเิศษ 325 อตัรา

6 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
6.1 คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะและ เพือ่เป็นคา่เบีย้เลีย้ง ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
คา่เชา่ทีพ่ัก คา่พาหนะและคา่เชา่ทีพ่ัก ลกูจา้ง สงักดั จา่ย

ของขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา (1) สาํนักปลดัฯ 250,000      250,000      250,000      สาํนักปลดัฯ
ในสงักดั อบจ.ในการสมัมนา (2) กองชา่ง 2,420,000   2,420,000    2,420,000   กองชา่ง
และเดนิทางไปปฏบิตัริาชการ (3) กองคลงั 100,000      100,000      100,000      กองคลงั
นอกพืน้ที่ (4) กองกจิการสภาฯ 100,000      100,000      100,000      กองกจิการสภาฯ

(5) กองการศกึษาฯ 200,000      200,000      200,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000      100,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000        30,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 60,000       60,000        60,000        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 250,000      250,000      250,000      กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ฯ 50,000       50,000        50,000        สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 50,000       50,000        50,000        หน่วยตรวจสอบฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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 งบประมาณและทีม่า  

6.2 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน เพือ่เป็นคา่อาหารทําการ ขา้ราชการ/ลกูจา้งสังกัด รอ้ยละของงบประมาณที่
นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของ ประมาณ 780 คน ประหยัด

ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง (1) สาํนักปลดัฯ 275,000      275,000      275,000      สาํนักปลดัฯ
ทัว่ไป ในการปฏบิตังิานและ (2) กองชา่ง 31,500       31,500        31,500        กองชา่ง
ใหบ้รกิารนอกเวลาราชการ (3) กองคลงั 200,000      200,000      200,000      กองคลงั

(4) กองกจิการสภาฯ 58,500       58,500        58,500        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000      100,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000      100,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 45,000       45,000        45,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 200,000      200,000      200,000      กองพัสดะ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 85,000       85,000        85,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 1,070,000   1,070,000    1,070,000   สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 20,000       20,000        20,000        หน่วยตรวจสอบฯ

6.3 คา่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เพือ่เป็นคา่นํ้ามันเชือ้เพลงิ วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ใช ้ รอ้ยละของงบประมาณที่
และหลอ่ลืน่สาํหรับใช ้ ในกจิการของ ประหยัด
กบัรถยนตข์อง อบจ.ขก. (1) สาํนักปลดัฯ 4,000,000   4,000,000    4,000,000   สาํนักปลดัฯ
ในการปฏบิตังิานตามภารกจิ (2)กองชา่ง 2,200,000   2,200,000    2,200,000   กองชา่ง
ของ อบจ.ขอนแกน่ (3) กองคลงั 135,000      135,000      135,000      กองคลงั

(4) กองกจิการสภาฯ 100,000      100,000      100,000      กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 150,000      150,000      150,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000      100,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 60,000       60,000        60,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 60,000       60,000        60,000        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 60,000       60,000        60,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 120,000      120,000      120,000      สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 60,000       60,000        60,000        หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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6.4 คา่วสัดสุาํนักงาน เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่ง วัสดใุชใ้นภารกจิของหน่วยงาน รอ้ยละของงบประมาณที่
แบบพมิพแ์ละวสัดสุาํนักงาน (1) สาํนักปลดัฯ 150,000      150,000      150,000      ประหยัด สาํนักปลดัฯ
ใชใ้นการปฏบิตังิานและให ้ (2) กองชา่ง 200,000      200,000      200,000      กองชา่ง
บรกิาร (3) กองคลงั 90,000       90,000        90,000        กองคลงั

(4) กองกจิการสภาฯ 90,000       90,000        90,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 120,000      120,000      120,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 150,000      150,000      150,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000        30,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 400,000      400,000      400,000      กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 100,000      100,000      100,000      กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 230,000      230,000      230,000      สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 20,000       20,000        20,000        หน่วยตรวจสอบภายใน

6.5 คา่วสัดงุานบา้นงานครัว เพือ่เป็นคา่จัดซือ้วสัดุ วสัดใุชใ้นภารกจิของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
งานบา้นงานครัวและวสัดอุืน่ๆ (1) สํานักปลัดฯ 100,000      100,000      100,000      จา่ย สาํนักปลดัฯ
ใชใ้นการปฏบิตังิานและให ้ (2) กองชา่ง 30,000       30,000        30,000        กองชา่ง
บรกิารประชาชน (3) กองคลงั 10,000       10,000        10,000        กองคลงั

(4) กองกจิการสภาฯ 15,000       15,000        15,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 20,000       20,000        20,000        กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 10,000       10,000        10,000        กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 10,000       10,000        10,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 15,000       15,000        15,000        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 10,000       10,000        10,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 200,000      200,000      200,000      สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000       10,000        10,000        หน่วยตรวจสอบภายใน

6.6 คา่วสัดกุารเกษตร เพือ่จัดหาวสัดกุารเกษตรใน จัดหาวสัดกุารเกษตร รอ้ยละของงบประมาณที่
การดแูลและบํารุงตน้ไมใ้น ในการปฏบิตังิานสวนของ ประหยัด
ความดแูลของ อบจ.ขก. (1) สาํนักปลดัฯ 200,000      200,000      200,000      สาํนักปลดัฯ

(2) สถานขีนสง่ฯ 150,000      150,000      150,000      สถานขีนสง่ฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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6.7 คา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เพือ่เป็นคา่จัดซือ้วสัดุ ใชใ้นภารกจิของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
และอะไหลย่านพาหนะ (1) สาํนักปลดัฯ 250,000      250,000      250,000      จา่ย สาํนักปลดัฯ
ใชใ้นการปฏบิตังิานและให ้ (2)กองชา่ง 1,800,000   1,800,000    1,800,000   กองชา่ง
บรกิารแกป่ระชาชน (3) กองคลงั 45,000       45,000        45,000        กองคลงั

(4) กองกจิการสภาฯ 60,000       60,000        60,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 50,000       50,000        50,000        กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 60,000       60,000        60,000        กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 20,000       20,000        20,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 20,000       20,000        20,000        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 40,000       40,000        40,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 100,000      100,000      100,000      สถานขีนสง่

6.8 คา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เพือ่จัดหาวสัดคุอมพวิเตอร์ จัดหาวสัดคุอมพวิเตอร์ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ใชใ้นการปฏบิตังิานและให ้ ใชใ้นภารกจิของ จา่ย
บรกิารประชาชน (1) สาํนักปลดัฯ 150,000      150,000      150,000      สาํนักปลดัฯ

(2) กองชา่ง 120,000      120,000      120,000      กองชา่ง
(3) กองคลงั 90,000       90,000        90,000        กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 25,000       25,000        25,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000      100,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000      100,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000        30,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 257,000      257,000      257,000      กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 50,000       50,000        50,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 70,000       70,000        70,000        สถานขีนสง่
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000       10,000        10,000        หน่วยตรวจสอบภายใน

6.9 คา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จัดหาวสัดไุฟฟ้าและ จัดหาวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
วทิยใุชใ้นการปฏบิตังิาน ใชใ้นภารกจิของ อบจ.ขก. จา่ย
และใหบ้รกิารประชาชน (1) สาํนักปลดัฯ 300,000      300,000      300,000      สาํนักปลดัฯ

(2) สถานขีนสง่ 90,000       90,000        90,000        สถานขีนสง่

6.10 คา่วสัดกุารกอ่สรา้ง เพือ่จัดหาวสัดกุอ่สรา้งใช ้ ส ิง่ปลกูสรา้งในความดแูล รอ้ยละของงบประมาณที่
ในการซอ่มแซมปรับปรุงสิง่ (1) สาํนักปลดัฯ 150,000      150,000      150,000      ประหยัด สาํนักปลดัฯ
ปลกูสรา้งในความดแูลของ (2)กองชา่ง 1,970,000   1,970,000    1,970,000   กองชา่ง
อบจ.ขก. (3) สถานขีนสง่ 200,000      200,000      200,000      สถานขีนสง่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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6.11 คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จัดหาวสัดใุชใ้นการ จัดหาวสัดโุฆษณาและ 100,000      100,000      100,000      รอ้ยละของงบประมาณที่ สาํนักปลดัฯ
เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ใชใ้นภารกจิของ ประหยัด
ภารกจิของ อบจ.ขก. ให ้ อบจ.ขก.
ประชาชนทัว่ไปรับทราบ

6.12 คา่วสัดแุละอะไหลซ่อ่ม เพือ่จัดหาวสัดแุละอะไหล่ วสัดแุละอะไหลซ่อ่ม 120,000      120,000      120,000      รอ้ยละของงบประมาณที่ กองชา่ง
ครุภัณฑป์ระเภทโยธา ซอ่มครุภัณฑป์ระเภทโยธา ครุภัณฑป์ระเภทโยธา ประหยัด

6.13 คา่ซอ่มแซมครุภัณฑ์ เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑใ์นความดแูลของ รอ้ยละของงบประมาณที่
ใชใ้นการปฏบิตังิานและให ้ (1) สาํนักปลดัฯ 380,000      380,000      380,000      ประหยัด สาํนักปลดัฯ
บรกิารของ อบจ.ขอนแกน่ (2) กองชา่ง 100,000      100,000      100,000      กองชา่ง

(3) กองคลงั 70,000       70,000        70,000        กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 30,000       30,000        30,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 60,000       60,000        60,000        กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 60,000       60,000        60,000        กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000        30,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 100,000      100,000      100,000      กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 50,000       50,000        50,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 150,000      150,000      150,000       สถานขีนสง่ 
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 20,000       20,000        20,000        หน่วยตรวจสอบภายใน

6.14 คา่ซอ่มแซมยานพาหนะ เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซม ยานพาหนะในความดแูล รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ยานพาหนะใชใ้นภารกจิ รับผดิชอบของ จา่ย
ของ อบจ.ขก. (1) สาํนักปลดัฯ 530,000      530,000      530,000      สาํนักปลดัฯ

(2) กองชา่ง 2,300,000   2,300,000    2,300,000   กองชา่ง
(3) กองคลงั 45,000       45,000        45,000        กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 60,000       60,000        60,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000      100,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 45,000       45,000        45,000        กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 30,000       30,000        30,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 20,000       20,000        20,000        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 30,000       30,000        30,000        กองการเจา้หนา้ที่
(10)สถานขีนสง่ 70,000       70,000        70,000         สถานขีนสง่ 
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 20,000       20,000        20,000        หน่วยตรวจสอบฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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6.15 คา่ซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซม ซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งที่ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นทรัพยส์นิ เป็นทรัพยส์นิของ อบจ. จา่ย
ขององคก์ารบรหิารสว่น ขอนแกน่ ดงันี้
จังหวดัขอนแกน่ (1) สาํนักปลดัฯ 7,000,000   7,000,000    7,000,000   สาํนักปลดัฯ

(2) สถานขีนสง่ 400,000      500,000      500,000      สถานขีนสง่ฯ

6.16 คา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่เป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่
ตา่ง ๆ ในการปฏบิตังิานและ คา่ถา่ยเอกสาร คา่จา้งทําความ
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน คา่จา้งพนักงานขบัรถ ฯลฯ

ตามภารกจิของหน่วยงานดังนี้ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
(1) สาํนักปลดัฯ 3,000,000   3,000,000    3,000,000   จา่ย สาํนักปลดัฯ
(2) กองชา่ง 1,200,000   1,200,000    1,200,000   กองชา่ง
(3) กองคลงั 720,000      720,000      720,000      กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 210,000      210,000      210,000      กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 330,000      330,000      330,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 180,000      180,000      180,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 10,000       10,000        10,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 300,000      300,000      300,000      กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 400,000      400,000      400,000      กองการเจา้หนา้ที่
(10) สถานขีนสง่ 2,500,000   2,500,000    2,500,000   สถานขีนสง่ฯ
(11) หน่วยตรวจสอบภายใน 150,000      150,000      150,000      หน่วยตรวจสอบภายใน

6.17 คา่เบีย้ประกนัรถยนตท์ีใ่ชใ้น เพือ่เป็นคา่เบีย้ประกนัรถยนต์ คา่เบีย้ประกันรถยนต์ 250,000      250,000      250,000      รอ้ยละของรถทีท่ําประกนัภัย กองพัสดฯุ
ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั ทีใ่ชใ้นราชการของ อบจ.ขก. จํานวน 100 คนั
ขอนแกน่

6.18 คา่สนิไหมทดแทน เพือ่สง่คนืกองทนุทดแทน คา่สนิไหมทดแทนกรณีรถ 300,000      300,000      300,000      รอ้ยละของงบประมาณที่ กองพัสดแุละ
ผูป้ระสบภัยกรณีรถของ ของ อบจ.ขอนแกน่ กอ่ให ้ เบกิจา่ย ทรัพยส์นิ
อบจ.ขอนแกน่กอ่ใหเ้กดิ เกดิความเสยีหาย 
ความเสยีหาย

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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6.19 คา่เชา่ทรัพยส์นิ เพือ่เป็นคา่เชา่ทรัพยส์นิ -เชา่ทรัพยส์นิใหบ้รกิาร 100,000      100,000      100,000      รอ้ยละความพงึพอใจของ สถานขีนสง่
สาํหรับใหบ้รกิารแกป่ระชาชน ในสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ผูใ้ชบ้รกิาร ผูโ้ดยสาร
ทีม่าใชบ้รกิารสถานขีนสง่ 3 แหง่
ผูโ้ดยสารในความรับผดิชอบ
ของ อบจ.ขก.

7 โครงการบรหิารจัดการดา้น
สาธารณูปโภค
(1) คา่ไปรษณีย-์โทรเลข เพือ่เป็นคา่ไปรษณียแ์ละ คา่ไปรษณียภัณฑท์ีต่ดิตอ่

 โทรเลขในการตดิตอ่ประสาน ระหวา่งสว่นราชการ หน่วย
งานของ อบจ.ขอนแกน่ งานเอกชนในและนอก
ระหวา่งสว่นราชการในและ เขตจังหวดัขอนแกน่ ดงันี้
นอกเขตจังหวดั (1) อบจ.ขอนแกน่ 900,000      900,000      900,000      รอ้ยละของงบประมาณที่ สาํนักปลดัฯ

(2) โรงเรยีนในสงักดั ประหยัดได ้
- ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม 26,400       26,400        26,400        ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม
- ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ 20,000       20,000        20,000        ร.ร.ศรเีสมาวทิยาเสรมิ
- ร.ร.สชีมพูศกึษา 6,000         6,000          6,000         ร.ร.สชีมพูศกึษา
- ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์ 2,000         2,000          2,000         ร.ร.เปรมตณิสลูานนท์
- ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์ 6,000         6,000          6,000         ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค์

(2) คา่นํ้าประปา เพือ่เป็นคา่นํ้าประปาใชใ้น คา่นํ้าประปาในกจิการของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
กจิการของ อบจ.ขก. และ (1) อบจ.ขก. 600,000      600,000      600,000      จา่ย กองคลงั
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน (2) สถานขีนสง่ฯในสังกัด 250,000      250,000      250,000      สถานขีนสง่ฯ

(3) คา่กระแสไฟฟ้า เพือ่เป็นคา่ไฟฟ้าใชใ้นกจิการ คา่ไฟฟ้าในกจิการของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ของ อบจ.ขก.และใหบ้รกิาร (1) อบจ.ขก. 3,500,000   3,500,000    3,500,000   จา่ย กองคลงั
แกป่ระชาชนและสวนราชการ (2) สถานขีนสง่ฯในสงักดั 1,100,000   1,100,000    1,100,000   สถานขีนสง่ฯ

(4) คา่โทรศพัท,์โทรสาร เพือ่เป็นคา่โทรศพัท ์โทรสาร คา่โทรศพัท,์ โทรสาร รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ใชใ้นกจิการของ อบจ.ขก. ในกจิการของ จา่ย
และตดิตอ่ระหวา่งสว่น (1) อบจ.ขอนแกน่ 500,000      500,000      500,000      กองคลงั
ราชการ หน่วยงานเอกชน (2) สถานขีนสง่ฯในสงักดั 100,000      100,000      100,000      สถานขีนสง่ฯ
ในและนอกเขตจังหวดั

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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(5) คา่บรกิารสือ่สารโทรคมนาคม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ คา่วทิยตุดิตามตวั คา่ระบบ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
และการสือ่สาร ใหบ้รกิาร และการประสาน อนิเตอรเ์น็ต และคา่สือ่สาร จา่ย

การปฏบิตัริาชการกบัสว่น อืน่ทีใ่ชใ้นราชการของ
ราชการ หน่วยงานเอกสาร อบจ.ขอนแกน่ ดงันี้
ใหส้ะดวก รวดเร็ว - สาํนักปลดัฯ 300,000      300,000      300,000      สาํนักปลดัฯ

- สถานขีนสง่ 45,000       45,000        45,000        สถานขีนสง่ฯ

(6)คา่ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เพือ่เป็นคา่ซอ่มแซมระบบ ระบบไฟฟ้าในกจิการของ รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ไฟฟ้าใชใ้นการปฏบิตังิาน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั จา่ย
และใหบ้รกิารแกป่ระชาชน และสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร
ของสว่นราชการในสงักดั - อบจ.ขอนแกน่ 200,000      200,000      200,000      สาํนักปลดัฯ
อบจ.ขก. - สถานขีนสง่ฯ 3 แหง่ 200,000      200,000      200,000      สถานขีนสง่ฯ

8 โครงการสวสัดกิารขา้ราชการและ
ลกูจา้ง
(1) เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพือ่เป็นคา่บํารุงการศกึษา ขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา รอ้ยละของงบประมาณที่

และคา่เลา่เรยีนบตุรขา้ราชการ (1) สาํนักปลดัฯ 250,000      250,000      250,000      เบกิจา่ย สาํนักปลดัฯ
ในสงักดั (2) กองชา่ง 300,000      300,000      300,000      กองชา่ง

(3) กองคลงั 150,000      150,000      150,000      กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 78,000       78,000        78,000        กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 100,000      100,000      100,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000      100,000      100,000      กองแผนฯ
(7) กองกจิการขนสง่ 60,000       60,000        60,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 50,000       50,000        50,000        กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 78,000       78,000        78,000        กองการเจา้หนา้ที่

(2) คา่เชา่บา้น เพือ่เป็นคา่เชา่บา้น ขา้ราชการ/ลกูจา้งประจํา รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ขา้ราชการและลกูจา้งทีม่ี (1) สาํนักปลดัฯ 444,000      444,000      444,000      จา่ย สาํนักปลดัฯ
สทิธติามระเบยีบทีก่ําหนด (2) กองชา่ง 166,200      166,200      166,200      กองชา่ง

(3) กองคลงั 225,000      225,000      225,000      กองคลงั
(4) กองกจิการสภาฯ 110,000      110,000      110,000      กองกจิการสภาฯ
(5) กองการศกึษาฯ 230,000      230,000      230,000      กองการศกึษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 250,000      250,000      250,000      กองแผนฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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(2) คา่เชา่บา้น  (ตอ่) (7) กองกจิการขนสง่ 42,000       42,000        42,000        กองกจิการขนสง่
(8) กองพัสดฯุ 150,000      150,000      150,000      กองพัสดฯุ
(9) กองการเจา้หนา้ที่ 132,000      132,000      132,000      กองการเจา้หนา้ที่
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 42,000       42,000        42,000        หน่วยตรวจสอบฯ

(3) คา่รักษาพยาบาล เพือ่เป็นคา่รักษาพยาบาล -ขา้ราชการและลกูจา้ง 3,000,000   3,000,000    3,000,000   รอ้ยละของงบประมาณที่ กองคลงั
ขา้ราชการ และลกูจา้งใน ประจํา อบจ.ขก. ประมาณ เบกิจา่ย
สงักดั อบจ.ขก. 780 คน

(4) เงนิบําเหน็จปกตลิกูจา้งประจํา เพือ่เป็นเงนิบําเหน็จปกติ ลกูจา้งประจําในสงักดัที่ 2,000,000   2,000,000    2,000,000   รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองคลงั
ลกูจา้งประจําทีเ่กษียณอายุ เกษียณอายรุาชการ ไม่ จา่ย
ราชการในสงักดั อบจ.ขก. นอ้ยกวา่ 10 ราย

9 คา่เบีย้ประชมุ สมาชกิสภาองคก์าร เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุ ส.อบจ.ขก.จํานวน  42  คน 110,000      110,000      110,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองกจิการสภาฯ
บรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ ส.อบจ.ขก. ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 8 นัด จา่ย

10 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการจัดทํา เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 100,000      100,000      100,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ กองแผนฯ
แผนพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่น แกค่ณะกรรมการจัดทําแผน พัฒนาองคก์ารบรหิารสว่น จา่ย
จังหวดัขอนแกน่ พัฒนาองคก์ารบรหิารสว่น จังหวัดตามทีร่ะเบยีบกําหนด

จังหวดัขอนแกน่ ตลอดจน จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 4 ครัง้ ๆ ละ
คณะกรรมการประสานแผนฯ 9 คน

11 คา่รับรองและพธิกีาร เพือ่เป็นคา่รับรองผูม้าเยีย่ม สว่นราชการ หน่วยงาน 900,000      900,000      900,000      รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ สาํนักปลดัฯ
ชมและศกึษาดงูานตาม ในและนอกเขตจังหวดั จา่ย
ภารกจิของ อบจ.ขอนแกน่ ขอนแกน่ ไมน่อ้ยกวา่ 

10 ครัง้ตอ่ปี

12 คา่ธรรมเนยีม เพือ่เป็นคา่ธรรมเนยีมจด คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ใน รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ
ทะเบยีนรถยนต ์ทําสญัญา กจิการของ อบจ.ขอนแกน่ จา่ย
เชา่ทรัพยก์บัธนารักษ์ และ ทีต่อ้งชาํระและดําเนนิการ
อืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นกจิการของ (1) สาํนักปลดัฯ 700,000      700,000      700,000      สาํนักปลดัฯ
อบจ.ขอนแกน่ (2) กองพัสดฯุ 10,000       10,000        10,000        กองพัสดฯุ

(3) กองคลงั 30,000       30,000        30,000        กองคลงั
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13 คา่ใชจ้า่ยงานรัฐพธิ ี เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัด งานรัฐพธิ ีหรอืพธิทีาง 1,000,000   1,000,000    1,000,000   รอ้ยละของงบประมาณทีเ่บกิ สาํนักปลดัฯ
งานรัฐพธิ ีและพธิสีาํคญัอืน่ ศาสนาและพธิอีืน่ ๆ ของ จา่ย
ของประเทศและจังหวดั จังหวดัไมน่อ้ยกวา่ 17 งาน

14 สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุสะสมของ เพือ่สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุสะสม สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุสะสม 11,850,200 6,850,200 3,850,200 รอ้ยละของเงนิกูท้ีล่ดลง กองคลงั
อบจ.(ก.ส.อ.) ของ อบจ.(ก.ส.อ.) พรอ้มดอกเบีย้

15 สง่ใชเ้งนิกูธ้นาคารกรุงไทย จํากดั เพือ่ชาํระคนืเงนิกูธ้นาคาร ชาํระเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้ 120,000,000 115,000,000 112,000,000 รอ้ยละของเงนิกูท้ีล่ดลง กองคลงั
กรุงไทย จํากดั แก ่ธ.กรุงไทย จก. 

16 โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี เพือ่ประชาสมัพันธใ์หผู้จ้ําหน่าย -จัดทําแผนทีภ่าษี 350,000 350,000 350,000 รอ้ยละของเงนิรายไดจ้ากการ กองคลงั
นํ้ามันเชือ้เพลงิและยาสบู, แผน่พับประชาสมัพันธ์ จัดเก็บภาษาทีเ่พิม่ขึน้
ผูป้ระกอบการโรงแรมไดร้ับ - ออกหน่วยใหบ้รกิารเก็บ
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั ภาษีเคลือ่นทีใ่น 26 อําเภอ
พรบ.อบจ.ขอนแกน่ ที่
อบจ.ขอนแกน่ออกขอ้บญั
ญัตจิังหวดัขอนแกน่จัดเก็บ
รายไดข้องตนเอง ตาม
พรบ.อบจ. พ.ศ.2540

17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ เพือ่จัดหาครุภัณฑใ์ชใ้น
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน กจิการของ อบจ.ขก.สาํหรับ
 (1) โตะ๊ประชมุ -โตะ๊ประชมุโครงไมเ้นือ้ 390,000      โตะ๊ประชมุ จํานวน 41 ตวั สาํนักปลดัฯ

แข็งบไุมอ้ดัสกัสยีอ้ม
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
0.90x2.00x0.75 ซม.
พรอ้มตามสญัลกัษณ์
อบจ.สแตนเลสเงา 1 ตวั
-โตะ๊ประชมุโครงไมเ้นือ้
แข็งบไุมอ้ดัสกัสยีอ้ม
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
0.90x2.00x0.75 ซม.
1 ตวั
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17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ -โตะ๊ประชมุโครงไมเ้นือ้
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน แข็งบไุมอ้ดัสกัสยีอ้ม
 (1) โตะ๊ประชมุ  (ตอ่) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

0.60x1.80x0.75 ซม.
21 ตวั
-โตะ๊ประชมุโครงไมเ้นือ้
แข็งบไุมอ้ดัสกัสยีอ้ม
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
0.60x1.50x0.75 ซม.
14 ตวั
-โตะ๊ประชมุโครงไมเ้นือ้
แข็งบไุมอ้ดัสกัสยีอ้ม
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
0.50x1.50x0.75 ซม.
4 ตวั

(2) เครือ่งปรับอากาศ -เครือ่งปรับอากาศชนดิ 188,000      เครือ่งปรับอากาศ 4 เครือ่ง สาํนักปลดัฯ
ตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน
ขนาดไมต่ํา่กวา่ 25,000
บทียี ู4 เครือ่ง

(3) เกา้อีป้ระชมุ -เกา้อีหุ้ม้หนังเทยีม มี 265,200      เกา้อีป้ระชมุ จํานวน 52 ตวั สาํนักปลดัฯ
พนักพงิสงู ปรับระดบัได ้
มลีอ้และทีว่างแขน ฐาน
ยดึลอ้ชนดิสแตนเลส
52 ตวั

(4) กลอ้งวงจรปิด -เครือ่งบนัทกึกลอ้งวงจร 140,000      กลอ้งวงจรปิด จํานวน 1 ชดุ สาํนักปลดัฯ
ปิดพรอ้มอปุกรณ์ 1 ชดุ
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17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
(5) ชดุหัวดดูตะกอน -ชดุหัวดดูตะกอน 73,000       ชดุหัวดดูตะกอน จํานวน สาํนักปลดัฯ

สแตนเลสชนดิลาด ขนาด 1 ชดุ
ไมน่อ้ยกวา่ 31" พรอ้มจดุ
ตอ่ทอ่ขนาดเสน้ผา่ศนูย์
กลางไมน่อ้ยกวา่ 2"  1 อนั
-สายดดูตะกอน ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ย
กวา่ 2" ความยาวไมน่อ้ย
กวา่ 100 ฟตุ  2 เสน้
-ชดุแปรงหัวดดู วสัดุ
อโนไตซอ์ลมูเินยีม

(6) รถบรรทกุ -รถบรรทกุดเีซล ขนาด 700,000      รถบรรทกุ 1 คนั สาํนักปลดัฯ
1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้
แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลงั

-รถบรรทกุดเีซล ขนาด 850,000      รถบรรทกุ 1 คนั สาํนักปลดัฯ
1.7 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้
หอ้งโดยสารเป็นแบบ
ดบัเบิล้แคบ

(7) รถโดยสาร -รถยนตโ์ดยสารดเีซล 1,600,000   รถยนตโ์ดยสาร 1 คนั สาํนักปลดัฯ
ขนาด 12 ทีน่ั่ง ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ํา่กวา่
2,400 ซซี ี

(8) เครือ่งผสมสญัญาณเสยีง -เครือ่งผสมสญัญาณเสยีง 97,000       เครือ่งผสมสญัญาณเสยีง สาํนักปลดัฯ
แบบอนาลอค 1 ชดุ
-ชอ่งสญัญาณโมโน
แบบ XLR ไมน่อ้ยกวา่ 32
ชอ่ง ชอ่งสญัญาณเขา้
แบบ Phone TRS ไมน่อ้ย
กวา่ 32 ชอ่ง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่



6 - 21
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ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
(9) ชดุเครือ่งเสยีง -ชดุเครือ่งเสยีง 1 ชดุ 160,000      ชดุเครือ่งเสยีง จํานวน 1 ชดุ สาํนักปลดัฯ

(10) กลอ้งดจิติอล -กลอ้งดจิติอล ชนดิ SLR 168,000      กลอ้งดจิติอล 1 ตวั สาํนักปลดัฯ
ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่
18 ลา้นพกิเซล หน่วยเก็บ
ความจําไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

(11) กลอ้งวดีโีอ -กลอ้งวดีโีอ เซนเซอรร์ับ 250,000      กลอ้งวดีโีอ 1 เครือ่ง สาํนักปลดัฯ
ภาพแบบ Exmor CMOS
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ตวั
-จอสมัผัส LCD ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 3.2 นิว้ ความ
ละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 
921,000 พกิเซล
-บนัทกึภาพดว้ยระดบั
AVCHD Full Hi-def 24
Mbps
-การด์ความจําไมน่อ้ยกวา่
128 GB

(12) กลอ้งวดีโีอ -กลอ้งวดีโีอชนดิเปลีย่น 230,000      กลอ้งวดีโีอ 1 เครือ่ง สาํนักปลดัฯ
เลนสไ์ด ้
-เซนเซอรร์ับภาพแบบ
Exmor APS HD CMOS
ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่
14 ลา้นพกิเซล

(12) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรับ -เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรับ 93,000       เครือ่งคอมพวิเตอร ์3 เครือ่ง สาํนักปลดัฯ
งานประมวลผล แบบที ่2 งานประมวลผล แบบที ่2

จํานวน 3 เครือ่ง ตาม
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่6.2   พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
(13) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ -เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 26,000       เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ สาํนักปลดั
ชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ LED ขาวดํา (30 หนา้/ 2 เครือ่ง

นาท)ี จํานวน 2 เครือ่ง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

(14) เครือ่งพมิพ ์Multifunction -เครือ่งพมิพ ์Multifunction 5,400         เครือ่งพมิพ ์Multifunction สาํนักปลดัฯ
แบบฉดีหมกึ (Inkjet) แบบฉดีหมกึ (Inkjet) แบบฉดีหมกึ (Inkjet)

จํานวน 1 เครือ่ง ตาม จํานวน 1 เครือ่ง
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

 (15) เครือ่งสาํรองไฟฟ้าสาํหรับ -เครือ่งสาํรองไฟฟ้าสาํหรับ 3,600         เครือ่งสาํรองไฟฟ้า 2 เครือ่ง สาํนักปลดัฯ
คอมพวิเตอรป์ระมวลผล คอมพวิเตอรป์ระมวลผล

ขนาด 750VA จํานวน
2 เครือ่ง
-เครือ่งสาํรองไฟฟ้าสาํหรับ 5,500         เครือ่งสาํรองไฟฟ้า 2 เครือ่ง สาํนักปลดัฯ
คอมพวิเตอรป์ระมวลผล
ขนาด 1 KVA  จํานวน
1 เครือ่ง

(16) โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร -โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร 11,400       โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร สาํนักปลดัฯ
สาํหรับเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร์ สาํหรับเครือ่งไมโคร สาํหรับเครือ่งไมโคร
พรอ้มแผน่ CD-ROM ชดุตดิตัง้ คอมพวิเตอร ์พรอ้มแผน่ คอมพวิเตอร ์3 ชดุ

CD-ROM ชดุตดิตัง้
จํานวน 3 ชดุ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่6.2   พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
(17) รถโดยสาร -รถยนตโ์ดยสารดเีซล 1,600,000   รถยนตโ์ดยสาร 1 คนั กองกจิการสภาฯ

ขนาด 12 ทีน่ั่ง ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ํา่กวา่
2,400 ซซี ี

(18) เครือ่งปรับอากาศ -เครือ่งปรับอากาศชนดิ 47,000       เครือ่งปรับอากาศ 1 เครือ่ง กองคลงั
ตดิผนัง ขนาดไมต่ํา่กวา่
25,000 บทียี ูจํานวน  1
เครือ่ง

(19) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรับ -เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรับ 26,000       เครือ่งคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง กองคลงั
งานประมวลผล แบบที ่1 งานประมวลผล แบบที ่1

จํานวน 1 เครือ่ง ตาม
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

(20) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน -ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนดิ 62,500       ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน กองคลงั
2 บานประต ูขนาดไมน่อ้ย 10 หลงั
กวา่ 92x46x183 ซม. 
จํานวน 10 หลงั

(21) เครือ่งพมิพ ์Multifunction -เครือ่งพมิพ ์Multifunction 5,400         เครือ่งพมิพ ์Multifunction กองการศกึษาฯ
แบบฉดีหมกึ (Inkjet) แบบฉดีหมกึ (Inkjet) แบบฉดีหมกึ (Inkjet)

จํานวน 1 เครือ่ง ตาม จํานวน 1 เครือ่ง
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่6.2   พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
(22) ตูเ้หล็กกระจกบานเลือ่น -ตูเ้หล็กกระจกบานเลือ่น 27,500       ตูเ้หล็กกระจกบานเลือ่น กองการศกึษาฯ

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 5 หลงั
40x118x87 ซม. จํานวน
5 หลงั

(23) โตะ๊ทํางานระดบั 3-6 -โตะ๊ทํางานระดบั 3-6 2,500         โตะ๊ทํางาน 1 ตวั กองการศกึษาฯ

(24) รถบรรทกุ -รถบรรทกุดเีซล ขนาด 850,000      รถบรรทกุ 1 คนั กองแผนฯ
บรรทกุไมต่ํา่กวา่ 1 ตนั 
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 
หอ้งโดยสารเป็นแบบ
ดบัเบิล้แคบ

(25) ปุ้งกีร๋ถขดุตนีตะขาบ -ปุ้งกีร๋ถขดุตนีตะขาบ 2 อนั 116,000      ปุ้งกีร๋ถขดุตนีตะขาบ 2 อนั กองชา่ง

(26) เครือ่งปรับอากาศ -เครือ่งปรับอากาศชนดิ 33,400       เครือ่งปรับอากาศ 1 เครือ่ง กองชา่ง
ตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน 
ขนาดไมต่ํา่กวา่ 24,000
บทียี ูจํานวน  1 เครือ่ง

(27) รถบรรทกุ -รถบรรทกุดเีซล ขนาด 700,000      รถบรรทกุ 1 คนั กองชา่ง
บรรทกุไมต่ํา่กวา่ 1 ตนั 
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 
หอ้งโดยสารเป็นแบบ
มชีอ่งวา่งดา้นหลงัคนขบั

(28) เครือ่งพมิพ ์Multifunction -เครือ่งพมิพ ์Multifunction 21,600       เครือ่งพมิพ ์Multifunction กองชา่ง
แบบฉดีหมกึ (Inkjet) แบบฉดีหมกึ (Inkjet) แบบฉดีหมกึ (Inkjet)

จํานวน 4 เครือ่ง ตาม จํานวน 4 เครือ่ง
มาตรฐานและราคากลางที่
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
กําหนด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่6.2   พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จโครงการ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

 งบประมาณและทีม่า  

17 โครงการจัดหาครุภัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน
(ตอ่)
(29) โตะ๊ทํางาน -โตะ๊ทํางาน ขนาดไมน่อ้ย 19,000       โตะ๊ทํางาน 2 ตวั กองกจิการขนสง่

กวา่ 153x77x75 ซม.
จํานวน 2 ตวั

(30) รถบรรทกุ -รถบรรทกุดเีซล ขนาด 850,000      รถบรรทกุ 1 คนั กองกจิการขนสง่
บรรทกุไมต่ํา่กวา่ 1 ตนั 
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 
หอ้งโดยสารเป็นแบบ
ดบัเบิล้แคบ

(31) เกา้อีน้ั่งพักคอย -เกา้อีน้ั่งพักคอย ชนดิ 520,000      เกา้อีน้ั่งพักคอย 80 ชดุ สถานขีนสง่ฯ
3 ทีน่ั่ง ขนาดไมน่อ้ยกวา่ (กองกจิการขนสง่)
162x55x80 ซม. จํานวน 
80 ชดุ

(32) พัดลมไอนํ้า -พัดลม ขนาด 26 นิว้ 70,000       พัดลมไอนํ้า 2 เครือ่ง สถานขีนสง่ฯ
พรอ้มชดุพ่นหมอกทํา (กองกจิการขนสง่)
ความเย็น 4 หัวพ่น 
จํานวน 2 เครือ่ง

(33) เครือ่งโทรสาร -เครือ่งโทรสาร 1 เครือ่ง 30,000       เครือ่งโทรสาร 1 เครือ่ง สถานขีนสง่ฯ
(กองกจิการขนสง่)

(34) เครือ่งกรองนํ้า -เครือ่งกรองนํ้า 25,000       เครือ่งกรองนํ้า 1 เครือ่ง สถานขีนสง่ฯ
(กองกจิการขนสง่)

696,510,390    672,422,390   673,703,090    รวม  17 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 6   การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
แนวทางการพฒันาที ่ 6.3 พฒันาขดีสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่หม้ขีดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการและใหบ้รกิารสาธารณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการจัดสมัมนาทางวชิาการ เพือ่สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ พนักงาน หรอืขา้ราชการ 200,000      200,000     250,000     จํานวนบคุลากรขององคก์ร สํานักปลัดฯ
ดา้นนติกิรทอ้งถิน่ และเครอืขา่ย กบัพนักงานสว่นทอ้งถิน่ให ้ จํานวน 150 คน ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ขา้
คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย ความรูเ้รือ่งวนิัยและการรักษา รว่มอบรม
พนักงานสว่นทอ้งถิน่ วนิัยเบือ้งตน้

2 โครงการอบรมสมัมนาเครอืขา่ย เพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบั -จัดสมัมนาวชิาการดา้น 200,000      200,000     200,000     จํานวน อปท.ทีเ่ขา้รว่มเป็น กองชา่ง
ชา่งทอ้งถิน่จังหวัดขอนแกน่ วชิาการดา้นชา่งและ ชา่งใหก้บัผูบ้รหิารและ เครอืขา่ยดา้นชา่งทอ้งถิน่

แลกเปลีย่นความรูท้าง ผูป้ฏบิัตงิานดา้นชา่ง
วชิาการดา้นชา่งของบคุลากร ของ อปท.
ทางการชา่งของ อปท. จังหวัดขอนแกน่

3 โครงการอบรมสมัมนาและศกึษา  -เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะแกค่ณะ -จัดอบรมและศกึษา 5,000,000   5,000,000   5,000,000   จํานวนผูเ้ขา้รับการอบรม กองการเจา้หนา้ที่
ดงูานของคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ลกูจา้ง ดงูานในประเทศและตา่ง และศกึษาดงูาน
ลกูจา้ง พนักงานจา้งและสมาชกิ พนักงานจา้งและสมาชกิสภา ประเทศแกผู่บ้รหิาร
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด ขา้ราชการ ลกูจา้ง 
และสว่นราชการอืน่ และสว่นราชการอืน่ พนักงานจา้ง และสมาชกิ

สภาองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัด และสว่นราชการ
อืน่

4 จัดหาหนังสอืพมิพ ์วารสาร เพือ่เป็นคา่จัดซือ้หนังสอืพมิพ์ หนังสอืพมิพร์ายวัน 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละความพงึพอใจ สํานักปลัดฯ
บรกิารผูม้ารับบรกิาร วารสารไวบ้รกิารประชาชน รายปักษ์ และวารสาร ของผูร้ับบรกิาร

ทีม่ารับบรกิาร ไมน่อ้ยกวา่ 3 ฉบับ/วัน

5 โครงการออกหน่วยบรกิาร เพือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึ จัดหน่วยบรกิารเคลือ่นที่ 600,000      600,000     600,000     จํานวนครัง้ของการออก สํานักปลัดฯ
ประชาชนเคลือ่นที่ บรกิารแกป่ระชาชนทีห่า่งไกล รว่มกบัจังหวัดเคลือ่นที่ หน่วยบรกิารเคลือ่นที่

ไดม้โีอกาสรับบรกิารจากสว่น เดอืนละ 1 ครัง้ รวม 12 
ราชการ ครัง้

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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ยุทธศาสตรท์ ี ่ 6   การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
แนวทางการพฒันาที ่ 6.3 พฒันาขดีสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่หม้ขีดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการและใหบ้รกิารสาธารณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการประเมนิขา้ราชการครู  -เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการ ประเมนิขา้ราชการครู 100,000      100,000     100,000     จํานวนขา้ราชการครแูละ กองการเจา้หนา้ที่
และบคุลากรทางการศกึษาเพือ่ ประเมนิผลงานของขา้ราชการ และบคุลากรทางการ บคุลากรทางการศกึษา
ใหม้หีรอืเลือ่นวทิยฐานะ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ศกึษา จํานวน 2 ครัง้ ทีผ่า่นการประเมนิ

7 โครงการออกตรวจสอบการปฏบิัติ  -เพือ่ตรวจสอบการปฏบิัตงิาน -โรงเรยีนในสงักดั 50,000        50,000       50,000       ผลการปฏบิัตงิานของ หน่วยตรวจสอบ
งาน ดา้นการเงนิ การบัญช ีการ ดา้นการเงนิฯ ของโรงเรยีน องคก์ารบรหิารสว่น โรงเรยีนในสงักดั ไมน่อ้ย ภายใน
พัสด ุของโรงเรยีนในสงักดั ในสงักดั จังหวัดขอนแกน่ 19 กวา่รอ้ยละ 80
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด โรงเรยีน
ขอนแกน่

8 โครงการอบรมสมัมนาและศกึษา  -เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะ แก ่ส.อบจ. -จัดการอบรมและศกึษา 6,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูเ้ขา้รับการอบรมและ กองกจิการสภาฯ
ดงูานของสมาชกิสภา อบจ.ขอนแกน่ คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการและพนักงาน ดงูานในประเทศและตา่ง ศกึษาดงูาน
คณะผูบ้รหิารขา้ราชการ พนักงาน ดา้นการบรหิารและพัฒนาทอ้งถิน่ ประเทศแก ่ส.อบจ. และ
เจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารสว่น  -เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ขา้ราชการ อบจ.ขก.
จังหวัดขอนแกน่ โครงสรา้งอํานาจหนา้ที ่และ จํานวน 600 คน
(อบรมสมัมนา) บทบาทการจัดบรกิารสาธารณะ

ของ อบจ. แก ่ส.อบจ.

9 โครงการพัฒนาการทํางานสู่  -เพือ่พัฒนาเพิม่สมรรถนะ -จัดอบรมบคุลากรของ 690,000     690,000     จํานวนผูผ้า่นการอบรมทีน่ํา สํานักปลัดฯ
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 สํานักปลัดฯ
เป็นทมี ทํางานรว่มกนัในองคก์ร เป็นทมีแกบ่คุลากร

 - เพือ่เสรมิสรา้งสมัพันธภาพ จํานวน 150 คน 2 วัน
ภายในองคก์ร

12,230,000 8,220,000   8,418,000   รวม  10 โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 6.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งและเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558

1 โครงการเปิดเวทปีระชาคมและการ  -เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้คีวาม -จัดเวทปีระชาคมใน 26 1,000,000  1,000,000  1,000,000 จํานวนประชาคมทีเ่ขา้รว่ม
มสีว่นรว่มของประชาชนในองคก์ร รูค้วามเขา้ใจในบทบาท อําเภอ ๆ ละ 1 วัน ผูเ้ขา้ กจิกรรม
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ อํานาจหนา้ทีข่องตนเอง รว่มประมาณ 15,000 คน

ในการพัฒนาทอ้งถิน่
 -เพือ่รับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชน
ในการพัฒนาทอ้งถิน่

2 โครงการสานสมัพันธ ์อบจ. เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ -จัดกจิกรรมสมัพันธ์ 600,000     600,000     600,000    รอ้ยละความพงึพอใจของ
ขอนแกน่ กบัสือ่มวลชนจังหวัด การเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ ระหวา่งสือ่มวลชนทกุแขนง ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
ขอนแกน่ ภารกจิของ อบจ.ขก.กบั ในจังหวัดขอนแกน่ กบัผู ้

สือ่มวลชนในจังหวัดในการ บรหิาร ขา้ราชการ พนักงาน
นําเสนอใหป้ระชาชนไดร้ับ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
ทราบ ขอนแกน่ 

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 1,000,000 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. 2556- 2558)
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า 

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 6.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งและเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

5 โครงการอบรมสมัมนาผูน้ําทอ้งถิน่ เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ําชมุชน 2,700,000  2,700,000  2,700,000 รอ้ยละของผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ํา
ในจังหวัดขอนแกน่ใหม้ี หรอืมวลชนและเจา้หนา้ที่ ชมุชน มวลชนและเจา้หนา้ที่
คณุธรรม จรยิธรรม และ ของรัฐ ใน 26 อําเภอ ทีเ่ขา้รับการอบรม
ธรรมาภบิาล

6 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 -จัดทําแผน่พับประชาสัมพันธ์
-จัดทําแผน่พับแผนทีท่อ่ง
เทีย่วประชาสมัพันธ ์จ.ขอนแกน่
-ประชาสมัพันธท์างสถานี
วทิยุ
-จัดทําวดีทีัศนป์ระชาสมัพันธ์
ภารกจิและผลงานของ
อบจ.
2)ภารกจิสถานขีนสง่ฯ 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละความพงึพอใจของ
ในสงักดั รวม 3 แหง่ ผูร้ับบรกิาร
-ป้ายประชาสมัพันธ์
-จัดทําเอกสารแผน่พับ
-จัดบอรด์ประชาสมัพันธ์

7 โครงการตดิตามและประเมนิผล  -เพือ่ตดิตามและประเมนิผล -ตดิตามและประเมนิผล 500,000     500,000     500,000    รายงานการตดิตามประเมนิ
แผนพัฒนา อบจ.ขอนแกน่ การพัฒนาขององคก์ารบรหิาร แผนงาน/โครงการตาม ผลการพัฒนาของ อบจ.ขก.

สว่นจังหวัดขอนแกน่ แผนพัฒนาฯทีด่ําเนนิการ สําหรับนําไปปรับปรงุแผน
 -เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ใน 26 อําเภอ พัฒนา
ในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

8 โครงการประสานแผนพัฒนาทอ้ง เพือ่บรูณาการแผนพัฒนา จัดประชมุคณะกรรมการ 40,000       40,000      50,000      อปท.จังหวัดขอนแกน่ 
ถิน่ระดบัจังหวัด จังหวัดขอนแกน่ ของ อปท.ในเขตจังหวัด ประสานแผนอยา่งนอ้ย มกีรอบการพัฒนาทอ้งถิน่

ขอนแกน่ 2 ครัง้ ในเขตจังหวัดขอนแกน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  -เพือ่วางแผนการพัฒนา -จัดประชมุทําแผนพัฒนา 40,000       40,000      40,000      อบจ.ขก. มแีผนพัฒนาสามปี
(2557-2559) ของ อบจ.ขอนแกน่ สามปี (พ.ศ.2557-2559) สามปี (พ.ศ.2557-2559) สําหรับนําไปจัดทํางบประมาณ

ของ อบจ.ขก. สําหรับนําไป ของ อบจ.ขก. ไมน่อ้ยกวา่ รายจ่ายประจําปี 
จัดทํางบประมาณรายจ่าย 2 ครัง้
ประจําปี 

10 โครงการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  -เพือ่จัดทําแผนการดําเนนิ -จัดประชมุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 30,000       30,000      30,000      อบจ.ขก.มแีผนการดําเนนิงาน
ประจําปี 2556 งานประจําปีของ อบจ.ขก. เพือ่ทําแผนการดําเนนิงาน ใชใ้นการประสานการปฏบิัติ

สําหรับใชใ้นการประสานการ ประจําปีงบประมาณ 2556 กบั อปท.อืน่และสว่นราชการ
ปฏบิัต ิและกํากบั ตดิตามผล ไมน่อ้ยกวา่ 2 ครัง้ อืน่ รวมทัง้ใชใ้นการตดิตาม
การดําเนนิงานตามแผนพัฒนา และประเมนิผลแผนพัฒนา

11 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

12 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

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

13 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

14 โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ 1.เพือ่ใหก้ํานัน ผูใ้หญบ่า้น มี -กํานัน ผูใ้หญบ่า้น 1,200,000  รอ้ยละของกํานัน ผูใ้หญบ่า้น
กํานัน ผูใ้หญบ่า้น ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั จํานวน 2,331 หมูบ่า้น ทีเ่ขา้รับการอบรมสามารถ
(อดุหนุนทีท่ําการปกครอง บทบาท อํานาจหนา้ทีข่อง รวม 3,960 คน ขบัเคลือ่นการขจัดความ
จังหวัดขอนแกน่) กํานัน ผูใ้หญบ่า้น และ - เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครอง และพัฒนาชนบทตามหลัก

คณะกรรมการหมูบ่า้น ทีร่ับผดิชอบกํานัน ผูใ้หญ่ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงได ้
2.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ บา้น ใน 26 อําเภอ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
กํานัน ผูใ้หญบ่า้น พนักงาน - จัดอบรมหลักสตูร 1 วัน
ฝ่ายปกครองระดบัตา่ง ๆ ใน 26 รุน่ 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น
3.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนา
ความรูท้ักษะดา้นการสบืสวน
คดอีาญาในอํานาจหนา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบักํานัน ผูใ้หญบ่า้น

15 โครงการจัดประชมุประชาคมจัดทํา  -เพือ่จัดทําแผนพัฒนา จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารฯ 100,000     100,000     100,000    รอ้ยละความพงึพอใจของ
แผนพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่น องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด 1 ครัง้  1 วัน  ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
จังหวัดขอนแกน่ ขอนแกน่ โดยรับทราบ

ปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชนในการพัฒนา
ทอ้งถิน่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

16 โครงการสง่เสรมิความสงบ  -เพือ่อบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารฯ 900,000     รอ้ยละความพงึพอใจของ
เรยีบรอ้ยภายในอําเภอบา้นฝาง ตํารวจบา้น (อสตร.) จํานวน 2 วัน  150 คน ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา

ใหม้คีวามรู ้สามารถแกไ้ข
ปัญหาภายในชมุชน

17 โครงการสง่เสรมิความสงบ  -เพือ่อบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารฯ 500,000     รอ้ยละความพงึพอใจของ
เรยีบรอ้ยภายในอําเภอหนองนาคํา ตํารวจบา้น (อสตร.) จํานวน 2 วัน  70 คน ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา

ใหม้คีวามรู ้สามารถแกไ้ข
ปัญหาภายในชมุชน

18 โครงการสง่เสรมิความสงบ  -เพือ่อบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารฯ 1,000,000  รอ้ยละความพงึพอใจของ
เรยีบรอ้ยภายในอําเภอเมอืง ตํารวจบา้น (อสตร.) จํานวน 2 วัน  200 คน ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา

ใหม้คีวามรู ้สามารถแกไ้ข
ปัญหาภายในชมุชน

19 โครงการฝึกอบรมลกูเสอืชาวบา้น  -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ จัดอบรมแกล่กูเสอื 100,000     จํานวนผูผ้า่นการอบรม
อําเภอหนองนาคํา ในการป้องกนัและแกไ้ข ชาวบา้น 1 วัน รวม 100 คน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

ปัญหาตา่ง ๆ ภายในชมุชน มคีวามเขา้ใจในการแกไ้ข
 -เพือ่เสรมิสรา้งความ ปัญหาในหมูบ่า้น/ชมุชน
สมัพันธท์ีด่ใีนเขตอําเภอ
หนองนาคํา

20 โครงการสง่เสรมิความสงบ  -เพือ่อบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารฯ 200,000     รอ้ยละความพงึพอใจของ
เรยีบรอ้ยและพัฒนาทอ้งถิน่ ตํารวจบา้น (อสตร.) จํานวน 2 วัน  30 คน ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
ภายในอําเภอ ประจําปี 2556 ใหม้คีวามรู ้สามารถแกไ้ข
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูรพระยนื) ปัญหาภายในชมุชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

21 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ กํานัน 1.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ -กํานัน ผูใ้หญบ่า้น 100,000     รอ้ยละของกํานัน ผูใ้หญบ่า้น
ผูใ้หญบ่า้น ในการบรูณาการ กํานัน ผูใ้หญบ่า้น พนักงาน ในเขตอําเภอชนบท ทีเ่ขา้รับการอบรม ไมน่อ้ย
มาตรการรักษาความเป็นระเบยีบ ฝ่ายปกครองระดบัตา่ง ๆ ใน -จัดอบรม จํานวน 1 วัน กวา่รอ้ยละ 80
เรยีบรอ้ยและพัฒนาทอ้งถิน่ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อําเภอชนบท ตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ 2.เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนา
ชนบท) ความรูท้ักษะดา้นการสบืสวน

คดอีาญาในอํานาจหนา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบักํานัน ผูใ้หญบ่า้น

22 โครงการสง่เสรมิความสงบ  -เพือ่อบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารฯ 100,000     รอ้ยละความพงึพอใจของ
เรยีบรอ้ยและพัฒนาทอ้งถิน่ ตํารวจบา้น (อสตร.) จํานวน 2 วัน  20 คน ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา
ภายในอําเภอ ประจําปี 2556 ใหม้คีวามรู ้สามารถแกไ้ข
(อดุหนุนสถานตีํารวจภธูรกระนวน) ปัญหาภายในชมุชน

23 โครงการพัฒนาศกัยภาพผูแ้ทน  -เพือ่พัฒนาศกัยภาพ จัดฝึกอบรมผูแ้ทน 50,000       รอ้ยละความพงึพอใจ
ชมุชน เครอืขา่ยชมุชนในการพัฒนา เครอืขา่ยชมุชน ของผูเ้ขา้อบรม
(อดุหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ ทอ้งถิน่
พระยพุราชกระนวน)  -เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัตงิานของเครอืขา่ย

24 โครงการอบรมเยาวชนอําเภอ  -เพือ่อบรมเยาวชนใหม้ี จัดฝึกอบรมเยาวชน 50,000       รอ้ยละความพงึพอใจ
หนองนาคํา ประจําปี 2556 ความรู ้ความสามารถแกไ้ข ในเขตอําเภอหนองนาคํา ของผูเ้ขา้อบรม
(อดุหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอ ปัญหาภายในชมุชน
หนองนาคํา)

25 โครงการพัฒนาศกัยภาพเครอืขา่ย  -เพือ่พัฒนาศกัยภาพ จัดฝึกอบรมผูแ้ทน 800,000     รอ้ยละความพงึพอใจ
ชมุชน เครอืขา่ยชมุชนในการพัฒนา เครอืขา่ยชมุชน ของผูเ้ขา้อบรม
(อดุหนุนเทศบาลตําบลบา้นแฮด) ทอ้งถิน่

 -เพิม่ประสทิธภิาพในการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 6.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งและเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

ปฏบิัตงิานของเครอืขา่ย

26 โครงการพัฒนาศกัยภาพผูน้ํา  -เพือ่พัฒนาศกัยภาพผูน้ํา ผูน้ําทอ้งถิน่ ผูน้ําชมุชน 300,000     300,000    รอ้ยละของผูน้ําทอ้งถิน่
ทอ้งถิน่สูป่ระชาคมอาเซยีน ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน ในเขตจังหวัดขอนแกน่ และผูน้ําชมุชนทีเ่ขา้รว่ม

บทบาท อํานาจหนา้ทีข่อง โครงการ
ตนเองในการพัฒนาทอ้งถิน่
 -เพือ่ใหผู้น้ํามคีวามพรอ้ม
เพือ่รองรับความเปลีย่น
แปลงในดา้นตา่ง ๆ เมือ่
เขา้สูอ่าเซยีน

27 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร  -เพือ่ทบทวนกรอบแผน จัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารฯ 100,000    อบจ.ขอนแกน่ มแีผน
ทบทวนแผนยทุธศาสตรก์าร แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 1 ครัง้ 2 วัน 50 คน ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่
พัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด สอดคลอ้งกบัภาวะการณ์
ขอนแกน่ ขอนแกน่ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง ปัจจุบัน

และเชือ่มโยงกบัสภาวการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่
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แนวทางการพฒันาที ่ 6.4 สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งและเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2556 2557 2558ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชีว้ัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรท์ ี ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

17,110,000 12,560,000 12,830,000รวม     27   โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่




