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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม
   1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 0 -                       0 -                     
   1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 2 3,700,000             2 3,700,000            
   1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 0 -                       0 -                     
        ครบวงจร
   1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการ 0 -                       0 -                     
         เลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ
   1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดก 0 -                       0 -                     
        ของคนรุนตอไป

รวม 2 3,700,000            2 3,700,000          
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
   2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 0 -                       0 -                     
         ขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
   2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 0 -                       0 -                     
         ในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
   2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ 0 -                       0 -                     
         เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
   2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 31 162,496,400          31 162,496,400        
   2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 0 -                       0 -                     
         ใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
   2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการ 0 -                       0 -                     
         ศึกษา

รวม 31 162,496,400       31 162,496,400      
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน
   3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 36 64,986,000           36 64,986,000          
         ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน
   3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสง 0 -                       0 -                     
         ผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย
   3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทา 2 2,150,000             2 2,150,000            
         สาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน
   3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 0 -                       0 -                     
   3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน (Eco City) 0 -                       0 -                     

รวม 38 67,136,000          38 67,136,000        
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
    4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 0 -                       0 -                     
    4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง 0 -                       0 -                     
         เศรษฐกิจพอเพียง
    4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ 0 -                       0 -                     
         ชุมชนอยางครบวงจร
    4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชน 0 -                       0 -                     
          และกลุมผูดอยโอกาส

รวม 0 -                       0 -                      

บัญชีสรุปงบหนาแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557 - 2559)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป (2557 - 2559)



สรุป - 2ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป (2557 - 2559)

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 0 -                       0 -                     
   5.2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 0 -                       0 -                     
         กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค
   5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสีย 0 -                       0 -                     
        ชุมชนแบบมีสวนรวม
   5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสมแตละ 0 -                       0 -                     
         พื้นที่
   5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0 -                       -           -                     
         และสิ่งแวดลอม

รวม 0 -                       0 -                      
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
   6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม 0 -                       0 -                     
        ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน
   6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี 0 -                       0 -                     
        ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
   6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถ 0 -                       0 -                     
        ในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ
   6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมี 0 -                       0 -                     
        สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

รวม 0 -                       0 -                      
รวมทั้งสิ้น 71 233,332,400       71 233,332,400      
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหารถพยาบาล 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา  -จัดซื้อยานพาหนะสงตอ 1,800,000   อัตราผูรอดชีวิตจากการ โรงพยาบาลพล
ฉุกเฉิน พรอมอุปกรณชวยชีวิต ระบบการสงตอผูปวย ลดภาวะ ผูปวยพรอมอุปกรณชวย เจ็บปวยเพิ่มมากขึ้น (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนโรงพยาบาลพล) ความเสี่ยงตอชีวิต ชีวิตประจํารถ

2.เพื่อบูรณาการงานการแพทย
ฉุกเฉิน รวมกับภาคีเครือขาย
ในจังหวัดขอนแกนรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ
ทางการแพทยอยางรวดเร็ว

2 โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย  -เพื่อถายเอกซเรยทุกระบบ  -จัดซื้อเครื่องเอกซเรยชนิดแขวน 1,900,000   รอยละความพึงพอใจของ โรงพยาบาล
ชนิดแขวนเพดาน ของรางกาย  ในการตรวจหาโรค เพดาน ผูใชบริการ สิรินธร จังหวัด
(อุดหนุนโรงพยาบาลสิรินธร หรือความผิดปกติของระบบ ขอนแกน
จังหวัดขอนแกน) ภายในรางกาย (สํานักปลัดฯ)

3,700,000     -                -                รวม   2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 471,800 เครื่องเสียง ไฟสองสวางเวที สํานักการศึกษาฯ
ไฟสองสวางเวที และอุปกรณ โรงเรียนสังกัด อบจ.ขก. 1.ไฟเวที PAR LED กําลัง และอุปกรณพรอมติดดั้ง 
พรอมติดตั้ง ปฏิบัติงานและใหบริการแก ไฟ 3W แบบ 54 หลอด 1 ชุด
โรงเรียนโนนหันวิทยายน นักเรียน สวนราชการในสังกัด 2. เครื่องควบคุมไฟเวที
อําเภอชุมแพ และบริการชุมชน 3.ไฟสองสวางสปอรทไลท

กําลังไฟไมนอยกวา 1500w
4.ตูลําโพงแบบติดผนัง
กําลังขับไมนอยกวา 120w/
sensitivity 87 db
5.ตูลําโพงแบบติดผนัง
กําลังขับไมนอยกวา 250w/
sensitivity 88 db
6.เครื่องขยายเสียงกําลังขับ
ไมนอยกวา 750w+750w/
40hm
7.ตูไฟเบอรกลาสใสเครื่อง
เสียง (Rack) ขนาด 10 ยูนิต
ลึกไมนอยกวา 17 นิ้ว พรอม
Power Out 30A
8.เครื่องผสมสัญญาณเสียง
Mixer ขนาด 24 ชอง
6AUX 4 Group
9. ไมโครโฟนแบบมีสาย
แบบไดนามิค รับสัญญาณ
เสียงแบบคารดิออยด

2 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ํา เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -จัดซื้อพัดลมไอน้ํา 220,500 พัดลมไอน้ํา 14 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนสังกัด อบจ.ขก. ชนิดแขวน ขนาด 24 นิ้ว
อําเภอสีชมพู ปฏิบัติงานและใหบริการแก จํานวน 14 เครื่อง

นักเรียน สวนราชการในสังกัด
และบริการชุมชน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557- 2559)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ โครงการ

3 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 39,000 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค สํานักการศึกษาฯ
โปรเจคเตอร โรงเรียนสังกัด อบจ.ขก. ขนาดไมนอยกวา 3,500 AMSI เตอร 7 เครื่อง
โรงเรียนโนนหันวิทยา ปฏิบัติงานและใหบริการแก Lumens  จํานวน 1 เครื่อง
อําเภอชุมแพ นักเรียน สวนราชการในสังกัด  -เปนเครื่องฉายภาพเลนส

และบริการชุมชน เดียว ตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและ
วีดีโอ เชื่อมตอ Wifi/HDMI
ความละเอียดไมนอยกวา 
1024/768 คาความสวางของสี
ไมนอยกวา 3,500 LM
 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 199,200
ขนาดไมนอยกวา 2,700 ANSI
Lumens จํานวน 6 เครื่อง
 -เปนเครื่องฉายภาพเลนส
เดียว ตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและ
วีดีโอ เชื่อมตอ Wifi/HDMI
ความละเอียดไมนอยกวา 
800/600 คาความสวางของสี
ไมนอยกวา 2,700 LM

4 โครงการจัดซื้อจอรับภาพ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 40,000 จอรับภาพชนิดมอเตอร สํานักการศึกษาฯ
ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน โรงเรียนสังกัด อบจ.ขก. ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว ไฟฟา  1 จอ
ทแยงมุม 200 นิ้ว ปฏิบัติงานและใหบริการแก จํานวน 1 จอ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน นักเรียน สวนราชการในสังกัด  -เปนชนิดมอเตอรไฟฟา 
อําเภอชุมแพ และบริการชุมชน ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว 

จอมวนเก็บในกลองได
บังคับจอ ขึ้นลง หยุด ดวย
สวิตซหรือรีโมทคอนโทรล
ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50
เฮิรตซ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ โครงการ

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อใหอาคารอเนกประสงคมี  -ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน 373,900 อาคารอเนกประสงคมีระบบ สํานักการศึกษาฯ
ภายในอาคารอเนกประสงค ระบบไฟฟาแสงสวางทั่วถึง และ อาคารอเนกประสงค ประกอบ ไฟฟาที่ไดมาตรฐาน และ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ปลอดภัย ดวย ปลอดภัย
อําเภอสีชมพู 1.ตูเมนยอย 63A 1 เฟส

28 ลูกยอย  1 ชุด
2.โคมไฮเบย หลอดเมทัล
ฮาไลท 400 w มีตะแกรง
ปดฝาครอบพรอมอุปกรณ 
12 ชุด
3.โคมไฟสาดแสง 400w 
พรอมอุปกรณ 4 ชุด
4.สายไฟ THW 2.5 sq.mm
1,000 ม.
5.อุปกรณประกอบในการติดตั้ง

6 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 9,667,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (แบบฐาน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอพล แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
แผ) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอพล

7 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 10,328,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอพล แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนบานคูขาด เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
(สถิตยอุปถัมภ) อําเภอพล

8 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอพล แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอพล 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่

9 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอพล แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อําเภอพล
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ โครงการ

10 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 10,328,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอพล แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอพล

11 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอชนบท แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอชนบท 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่

12 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 3/12 โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 8,157,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอชนบท แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา เรียน คสล.3 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอชนบท

13 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอบานฝาง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
อําเภอบานฝาง

14 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 10,328,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอบานฝาง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอบานฝาง

15 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอเมืองขอนแกน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอเมืองขอนแกน 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่



2 -5

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ โครงการ

16 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 3/12 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 8,157,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอเมืองขอนแกน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรียน คสล.3 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอเมืองขอนแกน

17 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอเมืองขอนแกน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
อําเภอเมืองขอนแกน

18 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอซําสูง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอซําสูง 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่

19 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอกระนวน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอกระนวน 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่

20 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 10,328,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอกระนวน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอกระนวน

21 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอน้ําพอง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอน้ําพอง 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ โครงการ

22 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 3/12 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 8,157,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอน้ําพอง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ เรียน คสล.3 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอน้ําพอง

23 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 10,328,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอชุมแพ แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอชุมแพ

24 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนสีชมพูศึกษา 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอสีชมพู แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
อําเภอสีชมพู

25 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 10,328,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอสีชมพู แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอสีชมพู

26 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอชุมแพ แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
อําเภอชุมแพ

27 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอพระยืน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอพระยืน 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่

28 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน 3/12 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค 8,157,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอเขาสวนกวาง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค เรียน คสล.3 ชั้น 12 หองเรียน
อําเภอเขาสวนกวาง
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ โครงการ

29 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอเขาสวนกวาง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค
อําเภอเขาสวนกวาง

30 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 7,743,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
เอนกประสงค ใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย อําเภอโคกโพธิ์ไชย แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย
อําเภอโคกโพธิ์ไชย

31 โครงการกอสรางอาคารสุขา กอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 336,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนชั้นเดียว มุงหลังคากระเบื้องลอนคู อําเภอซําสูง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ประกอบดวยหองสวมหญิง
อําเภอซําสูง 6 หอง หองสวมชาย 4 หอง

ที่ปสสาวะชาย 7 ที่

162,496,400 -                  -                 รวม  31  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,570 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานหวยอีเปาะ หมูที่ 3 - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. ปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโนนโก หมูที่ 6 ตําบลนาหนองทุม หินคลุกไมนอยกวา 
อําเภอชุมแพ - อําเภอภูผามาน 1,336 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 9,500 ม. 4,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองแซง หมูที่ 3 ตําบลวังชัย - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. บดอัดแนน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จังหวัดขอนแกน 10,260 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,100,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสระกุด หมูที่ 2 ตําบลมวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. บดอัดแนน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อําเภอน้ําพอง - อําเภออุบลรัตน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จังหวัดขอนแกน 3,780 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,150 ม. 4,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบพาราเคปซีล ที่สะดวก และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
(Para Cape Seal) สาย ขก 3037 เสริมผิวลาดยางไมนอยกวา
บานหนองสองหอง - บานกุดหอยกาบ 12,900 ตร.ม.
หมูที่ 6 ตําบลหันโจด (รายละเอียดตามแบบ
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน แปลนที่กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2557 - 2559)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 147 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานหนองแปน หมูที่ 4 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล ไมนอยกวา 735 ตร.ม. 
จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขตอําเภอ (รายละเอียดตามแบบ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา แปลนที่กําหนด)

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 12 ที่สะดวก และปลอดภัย ถมดินเปนบางตอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลหนองแวงโสกพระ - บานปาพราว ปริมาตรดินถมไมนอยกวา
หมูที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 1,164 ลบ.ม. บดอัดแนน
จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,164 ลบ.ม. พรอม
เกลี่ยบดเรียบ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 99 ม. 260,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานทามวงนอย หมูที่ 11 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลศรีบุญเรือง - บานทาขอย คอนกรีตไมนอยกวา 396
หมูที่ 5 ตําบลชนบท อําเภอชนบท ตร.ม. พรอมถมดินขนาด
จังหวัดขอนแกน กวาง 4.60 ม. ยาว 99 ม.

หนา 0.50 ม. ปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 277 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 217 ม. 740,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานดูนอย หมูที่ 7 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - คอนกรีตไมนอยกวา 1,085
เขตอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

9 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1  กวาง 5 ม. 7,043,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานโนนเชือก หมูที่ 7 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 790 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลบานขาม - บานบึงเปง หมูที่ 9 ลาดยางไมนอยกวา 3,950
ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง ตร.ม.
จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว

1,292 ม.  ไมมีไหลทาง
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
11,650  ตรม. หรือมีพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา
15,600 ตร.ม.

10 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,145 ม. 3,957,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานวังหิน หมูที่ 2,7 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลสระแกว - บานหวยแร หมูที่ กวา 6,870 ตร.ม.
3,7 ตําบลหวยมวง อําเภอเปอยนอย (รายละเอียดตามแบบ
จังหวัดขอนแกน แปลนที่กําหนด)

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง  6 ม. ยาว 248 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานสองคอน หมูที่ 3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลนาฝาย - ทางหลวงแผนดิน คอนกรีตไมนอยกวา 
หมายเลข 12 อําเภอภูผามาน 1,488 ตร.ม.
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 10,000 ม. 6,235,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานศรีอุบล หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.20 ม. บดอัด โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู แนน หรือมีปริมาตรลูกรัง
จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 8,800 ลบ.ม. 

พรอมถมดินบางชวง สูงเฉลี่ย
0.40 ม. ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 20,815 ลบ.ม.
งานทอ คสล. ปากลิ้นราง
ขนาด 0.40 ม.  64 ทอน
งานทอ คสล. ปากลิ้นราง
ขนาด 0.60 ม. 64 ทอน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว 6,150,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหินลาด หมูที่ 12 - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย 3,600 ม. หนา 0.20 ม. หรือ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
โนนทอง หมูที่ 9 ตําบลโนนทอง เชื่อม มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
บานเปอย หมูที่ 5 ตําบลโนนทัน 21,600 ตร.ม. ถมดินสูง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 0.40 ม.  บดอัดแนน

ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว
4,000 ม. หนา 0.20 ม. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
21,600 ตร.ม. ถมดินสูง 
0.40 ม.  บดอัดแนน
ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.20 ม. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
3,000 ตร.ม. ถมดินสูง
0.40 ม.  บดอัดแนน
รวมปริมาตรดินถม 21,188
ลบ.ม.  รวมปริมาตรลูกรัง
8,776 ลบ.ม. บดอัดแนน
งานทอ คสล.ปากลิ้นราง
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม
80 ทอน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 200 ม. 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานตะกั่วปา หมูที่ 1 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง คอนกรีตไมนอยกวา 1,200 
จังหวัดขอนแกน - อําเภอบานใหม ตร.ม. 
ไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 547 ม. 1,973,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานเหลานกชุม หมูที่ 4 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง คอนกรีตไมนอยกวา 2,735 
จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน ตร.ม. 
หมายเลข 2301 หนองสองหอง - (รายละเอียดตามแบบ
บานไผ (ชวงที่ 2) แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 506,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกสายทางหลวงแผนดินหมายเลข ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. เกลี่ยบดเรียบ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
207-บานหนองโบสถพัฒนา หมูที่ 13 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง นอยกวา 620 ลบ.ม. 
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 148 ม. 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานนาฝายเหนือ หมูที่ 5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลนาฝาย - ตําบลภูผามาน คอนกรีตไมนอยกวา 888 
อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ตร.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

18 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 912 ม. 2,036,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบบานศรีอุบล ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 1 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - ตําบล หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
หนองแดง  อําเภอสีชมพู กวา 7,296 ตร.ม. และ
จังหวัดขอนแกน ตีเสนผิวจราจร

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

19 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,896 ม. 2,100,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบผิวเรียบสายทางหลวง 2038 ที่สะดวก และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เวียงกุดฉิม แยกวัดมิ่งเมือง - บาน ลาดยางไมนอยกวา 11,376
ธารทอง หมูที่ 10 ตําบลสงเปอย ตร.ม. และตีเสนจราจร
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

20 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ระยะทาง 650 ม. 1,964,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบผิวเรียบบานโคกใหญ หมูที่ 8,10 ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 6 ม. ไหลทางกวาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลบานฝาง - บานโคกกวาง หมูที่ ขางละ 1 ม. ยาว 1,896 ม.
1,10 ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง ชวงที่ 2 ระยะทาง 150 ม.
จังหวัดขอนแกน กวาง 6 ม. ไมมีไหลทาง

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 6,100 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

21 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 580 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบผิวเรียบบานหวยมวง หมูที่ 5 - ที่สะดวก และปลอดภัย ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแซง หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง ลาดยางไมนอยกวา 3,480
ถึงตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด ตร.ม.
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

22 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 253 ม. 570,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานวังหวา ม.8,11 - ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เทศบาล ต.บานแฮด อ.บานแฮด พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 2,024 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

23 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 272 ม. 558,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานทาชาง - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ผาน้ําเที่ยง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,176 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

24 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 250 ม. 546,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานหลุบหญาคา ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานหวยเตย อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

25 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 250 ม. 540,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานนางอง - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
โนนสมบูรณ (ตอนที่ 4) เพิ่มเติม พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 2,000 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 258 ม. 534,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานดงนอย - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หวยทราย อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,064 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

27 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 499 ม. 1,014,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานเม็ง - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เหมือดแอ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

3,992 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

28 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 250 ม. 780,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานโคกใหญ - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
นาโพธิ์ อ.บานฝาง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

29 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 340 ม. 744,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายแยก ทช.ขก.4008 - ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,720 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 363 ม. 900,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานทอนนอย - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เนินทอง อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,178 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

31 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 675 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานวังยาว - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หวยซอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

4,050 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

32 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 848 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานหนองเม็ก - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
โนนทัน อ.บานแฮด จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

6,784 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

33 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 656 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานทอนนอย - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เนินทอง อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

3,280 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

34 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,120 ม. 2,250,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานมวง - บานสาวะถี ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

8,960 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

35 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 950 ม. 1,908,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายทางเขาศูนยปฏิบัติ ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ธรรมเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

7,600 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

36 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ชวงที่ 1 ยาว 1,278,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยางสายบานดนนกู - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย 300 ม. ชวงที่ 2 ยาว 400 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ปาหวายนั่ง อ.เมือง จ.ขอนแกน ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี

พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
5,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

64,986,000        -                     -                     รวม   36  โครงการ



3 - 10

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ปองกัน กวางภายนอก 0.65 ม. 500,000        มีรองระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน กองชาง

สําเร็จรูป ถนนสายทางเลี่ยงเมือง น้ําทวมขังบริเวณถนน ยาว 167 ม.

ขอนแกน - บานดงพอง หมูที่ 10

ตําบลศิลา - บานหนองเตา 

หมูที่ 5 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ปองกัน กวางภายนอก 0.65 ม. 1,650,000     มีรองระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ชนิดรางยู ถนนสายบานเกษร น้ําทวมขังบริเวณถนน ยาว 557 ม.

หมูที่ 15 - บานดอนหญานาง

หมูที่ 13 ตําบลศิลา - ถนนกสิกร

ทุงสราง - เขตเทศบาลนคร

ขอนแกน อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

2,150,000     -              -              รวม   2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2559)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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